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протокол
вiдкритого обговорення (слУхання) гIроекту рiшень нкрЕкП щодо внесення змiн

до постаНов <ПрО BHeceHHrI змiн дО постанови Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюс

державне реryлювання У сферах енергетики та комунttльних послуг, вiд 16 червILI

zoio ponyNs 1141), <про BHeceHIuI змiн до постанови нацiональноi KoMicii, що

здiйсr*оС державне реryлювання У сфераХ енергетиКи та комунttJIьних послуг, вiд

26 листопада20|5 року J\Ъ 2868),

Мiсце проведення: ,Щата:

актова зала КП <ЩнiпроводоканаJI))

вул. Троiц ъка,2| а, м.,Щнiпро

ПРИСУТНI:

ЛЮБIНВЦЬКА
Юлiя Володимирiвна

лисЕнко
Михайло Олександрович

кордиш
Щмитро €вгенович

довгАнь
Андрiй Вiкторович

лЕвчЕнко
Ростпслав [Iавловпч

СКУБЧЕНКО
ольга Василiвна

17.08.2018
початок: 10 год.00 хв.

Голова вiдкритого обговорення (слухантrя) -

заступник начальника управлiння - начilJIьник

вiддiлу контрольних перевiрок в сферi комунальних

послуг
Управлiння НКРЕКП у Щнiпропетровськiй областi

Засryпник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв, директор деrrартаменту

благоустрою та iнфраструктури,Щнiпровськоi
MicbKoi ради

.щиректор пiдприемства Кп <щнiпроводоканал))

Перший застуrrник директора пцприсмства
КП <ЩнiпроводоканаJI)

Заступник директора з юридичних та правових

питань та управлiнrrя персоналом

КП <Щнiпроводоканап)

Секретар вiдкритого обговорення,

фахiвець iз зв'язкiв з цромадськiстю та пресою

КП <ЩнiпроводоканаJI)



Iншi учасники в кiлькостi /& осiб.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

Обговореннr{ питання щодо пiдтримки IIроектУ рiшень нкрЕкП щодо BIIeceHHlI

змiн до постанов <Про внесення змiн до постанови Нацiона;rьнОi KoMicii, ЩО

здiйснюе державне реryлювання У сфераХ енергетиКи та IФмунtUIьних послуг, вiд

16 червня 2016 року Ns 1141), <Про внесення змiн до постанови Нацiонаrrьноi

koMiciT, що здiйснюе державне реryлюваннrI у сферах енергетики та комунitльних

послуг, вtд26 листопада2015 року Ns 2868),

ВСТУПНЕ СЛОВО:

люБIнЕцькд ю.в. - заступник начrLльника ушравлiння - начzLпьник вiддiлу

контрольних перевiрок в сферi комунilIьних послуг Управлiння нкрЕкП у

,.ЩнiпропетровськiЙ областi, проiнфоРмувчшIа присутнiх, Що 19 липня 2018 року

вiдбулося засiдання нкрЕкII, на якому були схваленi проекти постанов нкрЕкп
<про внесення змiн до постанови Нацiональноi koMicii, що здiйснюс державне

реryлювання У сфераХ енергетиКи та комУнzLльниХ послуг, вiд 16 червня 2016 року

]ф 1141>, <ПрО Ъ"..."О змiн дО tIостановИ НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе

державне реryлюваннrI у сферах енергетики та комунilJIьних rIослуг, вiд 26

листоlrада 2015 року Ns 2868>.

ПроектИ постаноВ нкрЕкП та матерiали, що обrрунтовують прийнятгя

рiшень, було оприлюднено на офiuiйному веб-сайтi нкрЕкп, з метою одержанн,I

,uy"u*."" i пропозицiй. Пропозицii та зауваженнrI щодо тарифiв прийма-пись до 16

сорпшI.
ВiД кП <ЩнiпроВодоканал>) надiйшли зауваженшI стосовно наступних

витрат:
- вumраmu на реаaенmu.
- вumраmu на олшаmу працi mа вidрахування на соцitzльнi захоDu,

- вumраmu на сlшаmу ренmноt плаmu за спецiальне вuкорuсmання Bodu,

- вumраmu на слшаmу BHecKiB на ре2улювання,
- Тарuфu на ценmралiзоваНе посmачання холоdноt воdu, воdовidвеdення (з

вuкорuсmан няJ,l внуmр iшньо бу duнко Bux сuсmе л,t),

Надано слово довгднЬ А.в. першому заступнику директора

пiдприемСтва КП <ЩнiпроВодоканал), якиЙ повiдомиВ, Що вiдповiдно до Порядку

.rро*Ъд.rr"я вiдкритого обговореншI проектiв рiшень НаЦiонаЛЬНОТ KOMicii, ЩО

здiйснюе державне регулювання У сферах енергетики та комунаJIьних послуг,

затвердженого посТановоЮ нкрЕкП вiд 30.0б.2017 N9 8б6, кП <,Щнiпроводоканал)

було проведено вiдкрите слухання 27 квiтrш 2018 року та проiнформовано

споживачiв про HaMip здiйснити змiну тарифiв шlляхом коригуванrш окремих

статей витрат.
Також ,Щовгань д.в. повiдомив, Що кП <'.Щнiпроводоканiш> вважае

необrрунтованим вiдхилення НкрЕкп зауважень пiдприемства, аJIо враховуючи



необхiднiсть кориryваннrI тарифiв на посJryги водопостачанrul / водовiдведенtul на

2018 piK у зв'язкУ iз змiнами ВlrГРат на реагенти, на оплату працi та вiдрахуванIUI на

соцiальнi заходи, на сплату рентноi плати за спецiальне використанш{ води, на

сплатУ BHecKiB на реryлЮваннrl, вважае необхiдним провести кориryвання дiючих
тарифiв та пiдцlимати схвitленшI tIроекгу постанови нкрЕкп.

.Щiючi та вiдкоригованi тарифи:

грн/м3(з ПДВ)

Найменування тарифiв

Щiючi
тарифи

(постанови
нкрЕкп

вiд
06.03.2018
Ns296 та

Nq297

Вiдкориго
BaHi

тарифи
на 2018

piK

Вiдхилення
вiдкоригованих

тарифiв вiд
дiючих

гртr/м' %

Централiзоване водопостачаЕIlя :

a для споживачiв, якi е суб'ектами госrrодарюванIш у
сферi централiзованого водопостачанн,I та

водовiдведеннrI

з,528 4,008 0,480 13,6

. для споживачiв, якi не с суб'сктами господарюванн,I

у сферi централiзованого водогIостачанн,I та
водовiдведеннJl

,7,8l2 8,868 1,056 13,5

Централiзоване водовЦведення :

. для сrrоживачiв, якi е суб'ектами господарюванIUI

сферi централiзованого водопостачаншI та
водовiдведенrul

у
2,928 3,ззб 0,408 |з,9

. для споживачiв, якi не с суб'ектами гос[одарю-

BaHHrI у сферi централiзованого водопостачання та
водовiдведеннJI

5,|24 5,8з2 0,708 l3,8

l."rрuлiзоване постачання холодноi води(з
Rикопистанням внчтрiшньобудинкових систем)

7,980 9,072 I,092 |з,,7

щентралiзоване водовiдведеЕня (з використанпям
впутрiшньобудинкових систем)

5,2з2 5,976 0,744 14,2



1.

УХВАЛИЛИ:

Визнати таким що вiдбулося вiдкрите обговорення проектiв рiшень
НКРЕКП проведене на засадах гласностi та вiдкритостi.
пiдтримати необхiднiсть встановленнlI кориryваннjI тарифiв на послуги з

централiзованого водопостачання/водовiдведення та на послуги з

централiзованого постачаннrI холодноi води, водовiдведення (з

використанняМ внутрiшньобудинкових систем) КП <,ЩнiпроводоканzшI)

gа20|8 piK:

на централiзоване водопостачання
споживачам, якi е суб'сюами господарюваннr|

водопостачання/водовiдведення - З,З4 грн за

додану BapTicTb);

споживачам, якi не с суб'сктами господарюваннrI

централiзованого водопьстачанrш/водовiдведення - 7,з9 грн
(без податку на додаtry BapTicTb);

у сферi
за 1 куб. м

на централiзоване водовиведення
споживачам, якi е суб'ектами господарювання у сферi централiзованого

водовiдведення/воДопостачаННЯ) - 2,78 грн за 1 куб. м (без податку на

додану BapTicTb);

споживачам, якi не е суб'екгамИ господарЮваннr{ у сферi

централiзованого водовiдведення/водопостачаннrl, - 4,86 грн за 1 куб. м

(без податку на додаIry BapTicTb).

тариф на послуry з центрitлiзованого постачання холодноI води (з

використанням внутрiшньобудинкових систем) - 7,56 грн за 1 куб. м (без

податку на додану BapTicTb);

тариф на rrослуry з центр€tлiзованого водовiдведенtU{ води (з

використанIUIМ внутрiшНьобудинКових систем) _ 4,98 црн за 1 куб. м (без

податку на додану BapTicTb);

направити пiдписаний протокол вiдкритого обговорення щодо

необхiднОстi встанОвленIU{ кориryванrш тарифiв на 2018 piK ца послуги

централiЗованогО водопостачанIUI та водовiдведеннrl, послуги з

центраrriзованого постачанIuI холодноi води, водовiдведеншI з

використанIUIМ внутрiшНьобудинКових систем до Нацiональноi KoMicii,

що здiйсню€ державне реryлювання у сферах енергетики та комунаJIьних

послуг.
ОприлюднLIтИ протокоЛ вiдкритого обговорення на веб-сайтi

пiдприемства.

ДодатоК Ns3 дО ПорядкУ проведенНrI вiдкритого обговоренrU( проектiв

рiшень НКРЕКП:
i Тuбп"ц" узгоджений позицiй до проекту постанови нкрЕкП <Про

BHeceHtuI змiн до постанови НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державне

регулювання У сферах енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 16 червнlI

2016 року J\b 1141) на2, х аркушах.
ТаблЙтц узгоджених позицiй до проекту постанови нкрЕкП <Про

внесення змiн до постанови Нацiональноi комiсiТ,що здiйснюс державне

2,

r
ц

у сферi централiзованого
1 куб. м (без податку на

з.

4.



]

F

peryлIoBaHIUI у сферах енергетики та комунчlJIьних послуг,

листопада 2015 року Ns 28б8> на 1 -му аркушi.
вiд 26

.n/( -//г,

-4 l/,l/.?L Iо. В. Любiнецька_т7_

Кордиш Щ.С.

\
Заступник мiського голови, директор департаме",\о \
благоустроютаiнфраструктури,щнiпровськоi \\N\ý м.о. лисенкомiськоi ради

!ирекгор пiдприемства КП <,Щнiпроводоканilп)

Перший заступник директора пiдприемства

КП <Щнiпроводоканап)

Заступник директора з юридичЕих та

правових питаньта управлiння
персонitлом КП <[нiпроводоканал)

')
7

/:' А.В Щовгань

, //
'/// Левченко Р.П.

О.В. Скубченко

Секретар вiдкритого обговореннrI9

фахiвець зi зв'язкiв з цромадськiстю та

КП <!нiпроводоканап)

пресою


