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 На Ваш інформаційний запит 16.07.2020 р. про надання публічної 

інформації повідомляємо наступне. 

1. Враховуючи те, що у 2011 році у місті було затверджено нову Енерго- та 

екологоефективну схему теплопостачання, яка була погоджена Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та передбачала, що теплозабезпечення населення здійснюється шляхом 

встановлення поквартирного газового та електричного опалення, відповідно 

централізоване теплопостачання у місті було припинено, тому тарифи на 

централізоване теплопостачання для населення виконкомом міської ради із 2011 

року не затверджувались.  

2. На запит щодо покриття діючими тарифами собівартості послуг 

централізованого водопостачання та водовідведення, сум дотацій з бюджету 

міста на оплату послуг з водопостачання та водовідведення населенню, про 

ліквідацію витоків води та заторів на каналізаційних мережах в 2017-2019 роках  

надаємо інформацію по підприємству КП «Водоканал м. Ужгорода», яке 

здійснює в місті централізоване водопостачання та водовідведення.   

  2.1. Інформація щодо покриття діючими тарифами собівартість послуг 

централізованого водопостачання та водовідведення  КП «Водоканал м. 

Ужгорода» за період 2017-2019 роки: 

2017 рік 

Дані ` 

Планові  

(середньозважені) 

показники, які 

ураховані у 

тарифах відповідно 

до терміну дії 

кожного з них  у 

продовж  2017 р.  

 

Фактичні дані  за 

2017 р. 
 (середньозважені 

показники  послуг 

централізованого  

водопостачання та 

водовідведення) 

Збитки на 

реалізації 1 куб. 

м води та стоків   

грн. (без ПДВ) 

%  
покриття 

собівартості  

наданих послуг  

середньозваженими 

тарифами у продовж  

2017 р. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Разом середньозважений  

діючий тариф на 

водопостачання та 

водовідведення грн. м ³ 

(без ПДВ)  
15,56 

 

16,48 
 

0,92 
 

 

 

 

94,4 

2018 рік 

Дані ` 

Планові  

(середньозваже

ні) показники, 

які ураховані у 

тарифах 

відповідно до 

терміну дії 

кожного з них  у 

продовж  2017 р.  

 

Фактичні дані  за 

2017 р. 
 (середньозважені 

показники  послуг 

централізованого  

водопостачання та 

водовідведення) 

Збитки на 

реалізації 1 куб. 

м води та стоків   

грн. (без ПДВ) 

%  
покриття 

собівартості  

наданих послуг  

середньозваженими 

тарифами у 

продовж  2017 р. 

Разом середньозважений  

діючий тариф на 

водопостачання та 

водовідведення грн. м ³ 

(без ПДВ)  18,12 19,71 1,59 

 

 

 

 

91,9 
 

2019 рік 

Дані ` 

Планові  

(середньозваже

ні) показники, 

які ураховані у 

тарифах 

відповідно до 

терміну дії 

кожного з них  у 

продовж  2017 р.  

 

Фактичні дані  за 

2017 р. 
 (середньозважені 

показники  послуг 

централізованого  

водопостачання та 

водовідведення) 

Збитки на 

реалізації 1 куб. 

м води та стоків   

грн. (без ПДВ) 

%  
покриття 

собівартості  

наданих послуг  

середньозваженими 

тарифами у 

продовж  2017 р. 

Разом середньозважений  

діючий тариф на 

водопостачання та 

водовідведення грн. м ³ 

(без ПДВ)  

22,19 22,61 0,42 

 

 

98,1 

 

  2.2. Щодо до  суми дотацій, яка в 2017-2019 рр. була виділена з бюджету міста на 

оплату послуг з водопостачання та водовідведення населенню повідомляємо, що за таким 

визначенням  КП «Водоканал м. Ужгорода»  не отримувало кошти з міського бюджету.  

  За період 2017 – 2019 роки підприємство отримувало кошти на погашення збитків 

підприємства за результатами господарської діяльності. 

 

Поступлення та використання коштів з міського бюджету  

(дотації на покриття збитків підприємства) 

Тис. грн. 

 Дані  2017 2018 2019  
Профінансовано   дотації на покриття збитків підприємства з 

міського бюджету 6857,7 2500 9327 
 

Використано на оплату спожитої електричної енергії  6857,7 2500 9327  

 

2.3. Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода»  про ліквідацію   витоків 

води  та заторів на каналізаційних мережах 

 



Дані  о/в 2017 2018 2019 

Водопровідна мережа (ліквідовано 

витоків) 
шт. 1074 529 596 

Каналізаційна мережа (затори) шт. 2561 2188 2260 

 

 

 

Заступник міського голови                 Ігор  ФАРТУШОК 

 
Олена Яцків                    614190 
Марина Куберка             615185 
 


