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Про  надання  роз  яснень  

Шановна  Вікторіе  Вікторівно! 

Національна  комісія, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  
та  комунальних  послуг  (далі  — НКРЕКП), розглянула  Ваше  звернення  від  23.02.2021 
(далі  — Звернення) щодо  тарифів  на  водопостачання  та  водовідведення, надіслане  
листом  Департаменту  економіки  та  інвестицій  виконавчого  органу  Київської  міської  
ради  від  26.02.2021 №  050/21-1162, і  в  межах  компетенції  повідомляе. 

Відповідно  до  частини  першої  статгі  1 Закону  України  «Про  доступ  до  
публічної  інформації» (далі  — Закон) публічна  інформація  — це  відображена  та  
задокументована  будь  якими  засобами  та  на  будь  яких  носіях  інформація, що  
була  отримана  або  створена  у  процесі  виконання  суб'ектами  владиппс  повноважень  
своїх  обов'язків, передбачених  чинним  законодавством, або  яка  знаходиться  у  
володінні  суб'ектів  владних  повноважень, інших  розпорядників  публічної  інформації, 
визначених  цим  Законом. У  свою  чергу, згідно  з  частиною  першою  статгі  19 Закону  
запит  на  інформацію  — це  прохання  особи  до  розпорядника  інформації  надати  
публічну  інформацію, що  знаходиться  у  йоro володінні. Частиною  п'ятою  ціеї  статті  
Закону  передбачено, що  запит  на  інформацію  мае  містити  загальний  опис  інформації  
або  вид, назву, реикізити  чи  зміст  документа, щодо  якого  зроблено  запит, якщо  
запитувачу  це  відомо. 

Згідно  з  підпункгом  1.1 пункту  1 постанови  Пленуму  Вищого  
адміністративного  суду  України  від  29.09.2016 №  10 «Про  пракгику  застосування  
адміністративними  судами  законодавства  npo доступ  до  публічної  інформації» 
(далі  — Постанова) визначальним  для  публічної  інформації  е  те, що  вона  заздалегідь  
зафіксована  будь-якими  засобами  та  на  будь-яких  носіях  та  знаходилась  у  володінні  
суб'ектів  владних  повноважень, інших  розпорядників  публічної  інформації. Не  е  
інформаційним  запитом  звернення, для  відповіді  на  яке  необхідно  створити  
інформацію, крім  випадків, коли  розпорядник  інформації  не  володіе  запитуваною  
інформаціею, але  зобов'язаний  нею  володіти. Відповідно  до  підпункгу  9.1 пункту  9 
Постанови  збереженість  на  матеріальних  носіях  як  головна  властикість  інформації  
означае, що  вона  повинна  бути  викладена  у  письмовій, аудіовізуальній, електронній  
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чи  іншій  матеріальній  формі  та  зафіксована  відповідно  на  папері, магнітній, кіно-, 
фотоплівці, оптичному  диску  або  іншому  носіеві. Із  ціеї  властивості  випливае, що  ва  
момент  виникнення  правовідносин  щодо  неї  публічна  інформація  повинна  бути  
заздалегідь  готовим, зафіксоваинм  продуктом  діяльності. 

Ураховуючи  зазначене, повідомляемо, що  запитувана  Вами  інформація  не  
публічною  в  розумінні  Закону. Тому  роз'яснення  з  порушених  питань  надаютьса  
НКРЕКП  в  строки  та  порядку, передбаченому  Законом  України  «Про  звернення  
громадян». 

Відповідно  до  статгі  32 Закону  України  «Про  питну  воду, питнс  
водопостачання  та  водовідведення» тарифи  на  кадання  послуг  з  питного  
водопостачання  розраховуються  на  підставі  галузевих  нормативів  витрат  і  повиннв  
повністю  відгикодовувати  експлуатаційні  витрати  та  забезпечувати  надійну  
роботу  об'ектів  централізованого  питного  водопостачання  і  водовідведення . 

Водночас  згідно  зі  статгею  10 Закону  України  «Про  державне  регулювання  у  
сфері  комунальних  послуг» тарифи  на  комунальні  послуги  суб'ектів  природних. 
монополій  та  суб'ектів  господарювання  на  суміжних  ршіках  повиині  забезпечувати  
відшкодування  всіх  економічно  обrрунтованих  планованни  витрат  на  їх  виробництво . 
з  урахуванням  планованого  прибутку. Встановлення  тарифів  на  комунапьні  
послуги, нижчих  за  розмір  економічно  обtруsтованих  витрат  на  tк  виробницжво, 
не  допускаетьсв  і  може  бути  оскаржено  в  суді. 

Зауважуемо, що  на  зміну  вартості  окремих  складових  структури  тарифів  на  
централізоване  водопостачання  та  централізоване  водовідведення  впликаsоть  
чинники, які  не  залежать  від  виконавців  цих  послуг, а  саме: збільшення  або  
зменшення  мінімальної  заробітної  плати, прожиткового  мінімуму, податків, збсрів, 
платежів, підвищення  або  зниження  цін  (тарифів) на  реагенти, паливно-енертетичні  
ресурси, курсу  валют  за  наявності  зобов'язань  по  запозиченнях  (кредитах, позиrах) 
міжнароднни  фінансових  організацій. 

Ліцензіатам  НКРЕКП  (у  тому  числі  Прикатному  акціонерному  товариству  
«Акціонерна  компанія  «Київводоканап» (дапі  — ПрАТ  «АК  «Київводоканал»)), які  
відповідно  до  вимог  законодавства  подають  заяви  і  розрахункові  матеріали  цля  
встановлення  тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  централізоване  
водовідведення, НКРЕКП  встановлюе  тарифи  на  зазначені  послуги  на  рівні, який  
покривае  економічно  обУрунтовані  витрати  в  собівартості  щіх  послуг. 

Так, тарифи  ПрАТ  «АК  «Київводоканал» з  урахуванням  економічно  
обУрунтованих  витрат  встановлено  постановою  НКРЕКП  від  16.12.2020 №  2499 
«Про  внесеиня  змін  до  постанови  Національної  комісії, що  здійснюе  державне  
регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг, від  16 червня  2016 року  
№  1141» на  централізоване  водопостачання  — 11,12 грн  за  1 куб. м(без  ПДВ); на  
централізоване  водовідведення  — 10,03 грн  за  1 куб. м(без  ПДВ). Ця  постанова  
набрала  чинності  01.01.2021. 

На  зміну  зазначенни  тарифів  вплинули, в  першу  чергу, наступні  чинники: 
1) зменшилися  обсяги  реалізації, що  враховані  в  діючих  тарифах, а  саме: 
на  5,64 % з  централізованого  водопостачання; 
на  7,89 % з  централізованого  водовідведення . 
Обсяги  реалізації  визначені  річним  планом  ліцензованої  діяльності  з  

централізованого  водопостачання  та  водовідведення, який  погоджено  дирекгорзм  
Департаменту  житлово-комунальної  інфраструктури  виконавчого  органу  Київсььої  
міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністраціі). Річний  план  розрахований  
відповідно  до  індивідуальних  технологічних  нормативів  використання  питної  води, 



з  

затверджений  розпорядженням  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  
міської  державної  адміністраціі ); 

збільшилися  витрати  на  оплату  праці: 
на  6,43 % з  центрапізованого  водопостачання; 
на  7,32 % з  централізованого  водовідведення; 

зменшилися  витрати, пов'язані  зі  сплатою  податків, зборів  та  інших, 
передбачених  законодавством,обов'язкових  платежів: 

на  45 685,88 тис. грн  або  на  35,83 % з  централізованого  водопостачаиня; 
на  25 366,81 тис. грн  або  на  38,43 % з  централізованого  водовідведення; 

збільшилися  витрати  на  оплату  електричної  енергії: 
на  14,64 % з  центрапізованого  водопостачання; 
на  19,70 % з  центрапізованого  водовідведення; 

збільшилися  витрати  на  амортизацію  у  зв'язку  з  прийнятгям  на  бапанс  
основних  засобів  та  введенням  в  експлуатацію  нових  об'ектів: 

на  30 082,79 тис. грн  або  на  38,56 % з  централізованого  водопостачання; 
на  6 501,51 тис. грн  або  на  3,87 % з  централізованого  водовідведення; 

зросли  витрати  на  підкачку  води  сторонніми  підприемствами  на  2 598,96 тис. 
грн  або  на  4,62 % з  централізованого  водопостачання; 

зменшилися  витрати  на  оплату  реагентів: 
на  15 356,40 тис. грн  або  на  5,20 % з  централізованого  водопостачання; 
на  1 311,46 тис. грн  або  на  18,33 % з  централізованого  водовідведення; 

зросли  інші  витрати  у  зв'язку  з  підвищенням  витрат  на  папьно-масгильні  
матеріали, запчастини, матеріали, опалення, оренду  тощо. 

До  всrановлення  вищезазначених  тарифів  ПрАТ  «АК  «Київводоканал» на  
виконання  вимог  статгі  16 Закону  України  «Про  Національну  комісію, що  здійснюе  
державне  регулювання  у  сферак  енергетики  та  комунальних  послуг», Порядку  
проведення  відкритого  обговорення  проектів  рішень  Національної  комісії, що  
здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг, 
затвердженого  постановою  НКРЕКП  від  30.06.2017 №  866, проведено  відкрите  
обговорення  проекту  рішення  НКРЕКП  щодо  встановлення  тарифів  на  централізоване  
водопостачання  та  централізоване  водовідведення  ПрАТ  «АК  «Київводоканал», що  
підтверджуегься  відповідним  протоколом  від  04.12.2020. 

Додатково  повідомляемо, що  із  постановою  НКРЕКП  про  встановлення  
ПрАТ  «АК  «Київводоканал» тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  
централізоване  водовідведення, структурою  (складовими) цих  тарифів, а  також  
матеріалами, що  обrрунтовують  прийнятгя  ціеї  постанови  та  вищезазначеним  
протоколом  проведення  відкритоro обговорення  можна  ознайомитися  на  офіційному  
вебсайті  HXPEKH(http://www.nerc.gov.uaT) у  підрозділі  «Матеріали  до  засідань» 
розділу  «Засідання  НКРЕКП», обравши  необхідний  період  та  дату  (16.12.2020). Також  
матеріали  та  інформація, передбачена  чининм  законодавством  при  встановленні  
тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  централізоване  водовідведення, 
розміщена  на  офіційному  вебсайті  ПрАТ  «АК  «Київводоканал» 
(https://vodokanal.kiev.uaГ). 
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Член  НКРЕКП  

Кононенко  204-71-22 

О. Ба61й  
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