
протокол
вiдкритого обговорення КП <<fiнiпроводоканал>> щодо необхiдностi

встановлення тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодноi
води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем)

на 2019 piK

На виконаннlI п.2.I Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв
рiшенъ НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державцý_ регулювання у сферах
енергетики та, комунЕLпьних послуг, затвердженого постановою НКРЕКII вiд
30.06.2017 ]Ю866, КП <ЩнiпроводоканаJD) проводить вiдкрите обговорешrя з
lrитання щодо необхiдностi встановлення тарифiв на послуги з централiзованого
lrостачання холодноi води, водовiдведення (з використанням
внутрiшньобудинкових систем) на 2019 piK.

актова зала КП <ЩнiпроводоканzLD) 19.07.2018

вул. Троiцька,21а, м. ,Щнiпро початок: 11 год. 30 хв.

Присутнi:

Загальна кiлъкiсть заресстрованих складае 1 4 1 особа.

Фактично присутнiх на вiдкритому засiданнi fЩосiб, з них:

Представники КП <ЩнiпроводоканаD) в кiлькостi: 15 осiб.

Представник органу мiсцевого самоврядування:

Заступник мiсъкого голови з питань дiяльностi виконавчих органiв, директор

департаменту благоустрою та iнфраструктури !нiпровськоi MicbKoi ради
Лисенко М.о.
Вибори голови та секретаря вiдкритих слухань.

[Iропозицii щодо кандидатур:

l. Призначити головою виконуючого обов'язки директора пiдприемства

!овгань А.В.
2. Призначити секретарем вiдкритого обговорення Скубченко О.В. - фахiвця зi

зв'язкiв з громадкiстю та пресою КП <ЩнiпроводоканаD).

Голосували:
- За 12б осiб
- Проти 0 осiб



- Утримаписъ 0 осiб.

Призначено головою,вiдкритого обговореннrI викоIцaючого обов'язки директора
пiдприемства Щовгань А.В.

Секретарем вiдкритого обговорення призначено фахiвця зi зв'язкiв з громадкiстю
та пресою КП <Щнiпроводоканал> Скубченко О.В.

Секретар:. i. *

,.Щля пiдрахунку голосiв учасникiв вiдкритих сл}D(ань обирасться лiчильна комiсiя у
кiлькостi вiд трьох осiб, якi булуть пропозицii?
Хто за склад лiчильноi KoMicii у складi 3 осiб, прошу голосувати.

Голосували:,
- За 12б осiб
- Проти 0 осiб
- Утрим€Llrись 0 осiб.

Секретар:
Якi пропозицiТ по персонЕrльному складу?

Надiйшла пропозицiя обрати лiчильну комiсiю у складi:

Пензюр Олександра .Щмитрiвна,
Велика Анастасiя Павлiвна,
Ткаченко Наталя Олександрiвна.

Хто за даний скJIад лiчильноi KoMiciT, прошу голосувати.

Голосували:
- За 12б осiб
- Проти 0 осiб
- Утримались 0 осiб.

Обрану комiсiю прошу розпочати свою робоry.

Секретар:
Прошу засJryхати та затвердити порядок денний та регламент вiдкритих слр(анъ.

Порядок денний:
Розгляд питаннjI, щодо необхiдностi встаЕовлення тарифiв на послуги

централiзованого постачання холодноi води, водовiдведеннrl (з використаннrIм

внутрiшньо будинкових систем) КП кЩнiпроводокан€LD) на 2019 piK.

Хто за даний порядок денний, прошу голосувати.

Голосували:
2



За|26 осiб
Проти 0 осiб
Утримались 0 qсiб.

Пропоrгую з атв ердити такий р егламент вiдкритих о бговор ень :

- Щоповiдачам по основним питаншIм до 10 хвилин;
- Вiдповiдi на запитання пiсля доповiдi до 5 хвилин;

- Навиступив обговореннiдо 3 хвилин. i._
Хто за даниft рёгламент, прошу голосувати.

Голосували:
- За 126 осiб
- Проти..0 осiб
- Утрим€tлись 0 осiб.

Слухали:
Виконуючого обов'язки директора пiдприсмства ,Щовгань А.В., який повiдомив
про необхiднiсть встановленнrI з 01.01.2019 нових тарифiв на послуги З

централiзованого постачання холодноi води, водовiдведення (з використанняМ
внутрiшньобудинкових систем).

Також ,Щовгань А.В. повiдомив, що КП к,Щнiпроводоканал)) не отримапо

зауважень до огryблiкованого на сайтi пiдприемства повiдомлення.

Обryунmування прuчuн необхiDносmi всmановлення mарuфiв на послуzu 3

ценmралiзованоzо посmачання холоdноI воdu, воdовidвеdення (з вакорuсmаНнялl
внуmрiшньобуdанковuх сuсmем) на 2019 piK

Необхiднiсть встановлення тарифiв викликана прийняттям Закону УкраiЪИ
вiд 07.06.2018 J\Ъ2454-VIII (набрав чинностi з 10.06.2018), яким перенесено на 1

травня 20|9 року строки введеннrI в дiю Закону Украiни вiд 09.1I.2017 J\b2189-VIII

<ПрО житлово-комун€rлЬнi послуГи)), де вiдсутнi TaKi житЛово-комУнальнi ПосJý/ги

як послуги з центр€lлiзованого постачаннrI холодноI води, водовiдвеДення (З

використанням внутрiшнъобудинкових систем), та перенесено строки ввеДеннЯ

IUIати за абонентсъке обсrцrговуваннrl споживачiв, розташоВанИХ )'
багатоквартирних будинках.

Планування витрат проведене з урахуванням умов дiючих договорiв 201В

року, норм чинних Галузевоi i ТериторiальноТ угод щодо гарантiй з оплати пРаЦi,

колективного договору та iнших положень законодавства.
На збiльшення витрат на посJryги з централiзованого постачаннrI холоДноi

води, водовiдведення (з використаннrIм внутрiшньобудинкових систем) вплинУЛИ

наступн1 чинники.
По-перше, IuIaHoBaHi на 201,9 piK обсяги реалiзацiT послryг з центр€lлiзованОгО

цостачаНня холоДноi водИ (30 902,0 тис. м3) зменшиlrися на |4,4оh до врахованих у
тарифах обсягiв реалiзацii 2018 року (Зб 119,59 тис. м3), водовiдведення (план 2019



року - 31 078,58 тис. м3, ппан 2018 року - З6498,З7 тис. мЗ) - на 14,8О^ L

наблизилися до фактичних обсягiв реалiзацii пiдприемством послуг у 20117 роцi.
По-друге, витрати на придбаннrI питноТ води iз системи центр€Lпiзованого

водопостачання та витрати на оплату посJryг за скид стiчних вод у систему
централiзованого водовiдведеннll становлять 95% у тарифах на посJryги з
централiзованого постачаннrI холодноТ води, водовiдведеннll (з використанняN.т
внутрiшньобудинкових систем).

15 травня 2018 року КП кЩнiпроводоканаD) проведено вiдкрите обговорення
з громадсъкiстю питаннrI встановленнrI тарифiв на цеIцр*алiзоване водопостачаннrI
i централiзоване водовiдведення на 2019 piK у розмiраi вiдповiдно 10,2005 грн/м3
та 7,З грн/м3 (без ПЩВ), у ходi якого розгляд€tпися Bci чинЕики, що вплинули на
зростання тарифiв, та за результатами якого схвапено поданшI цих тарифiв на

розгляд до НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах
енергетики та комунапьних посJIуг. Заява про встановлення тарифiв на
централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення на 2019 piK
подана пiдприемством до НКРЕКП 18 травня 2018 року. Витрати на придбання
питноТ води та за скид стiчних вод iз систём централiзованого водопостачання Tzx

водовiдведення на 201'9 piK зросли у порiвняннi з витратами 2078 року, поданими
на коригування до НКРЕКП 12.04.2018, gа 42 668,3 тис. грн (або на I5,7Yо) та
З0 355,5 тис. грн (або на 15,4Уо) вiдповiдно.

По-трете, на 20t9 piK збiльшенi прогнознi показники прожиткового MiHiMyMy
для працездатних осiб: з 01.01 .2019 - | 921грн на мiсяць, з 01.07.2019 - 1 996 грн,
з 01.12.2019 -2 07З грн та мiнiмальна заробiтна плата з 01.01.2019 у розмiрi 4 |7З
грн.

Також, при плануваннi витрат на оплату працi застосованi умови
колективного договору та BHeceHiy 2018 роцi змiни до ГалузевоТ угоди, укладеноТ
мiж MiHicTepcTBoM регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунапьного
господарства УкраiЪи, Об'еднанням органiзацiй роботодавцiв <ВсеукраТнсъка
конфедерацiя роботодавцiв житлово-комун€tпьноТ гаrryrзi УкраiЪи> та Щентр€Lпьним
KoMiTeToM профспiлки працiвникiв житлово-комунального господарства, мiсцевоТ
промисловостi, побутового обслryговування населення Украiни на 2017 -2018 роки,
та Територiальноi угоди мiж департаментом житлово-комун€Lльного господарства
та будiвництва облдержадмiнiстрацii, обласною органiзацiею роботодавцiв
житлово-комун€Lльного господарства ,Щнiпропетровськоi областi i обласною
органiзацiсю профспiлки працiвникiв житлово-комунilльного господарства,
мiсцевоi промисловостi, побутового обслуговування населеннrI на 2018-2019 роки,
вiдповiдно до яких мiнiмальну тарифну ставку робiтника I розряду встановлено в

розмiрi не менше |40% розмiру прожиткового MiHiMyMy, встановленого
законодавством для працездатних осiб, а за просту неквчrлiфiковану працю - у
розмiрi до 120% прожиткового мiнiмушry. Загальна сума збiльшення витрат на
оплату працi та единий соцiальний внесок на20|9 piK становить 1, 859,] тис. грн у
порiвняннi з витратами 2018 року, поданими на коригуваншI до НКРЕКП
|2.04.2018.

По-четверте, за результатами конкурсу, проведеного rЩнiпровською мiською

радою, сдиним виконавцем посJryг зi збору та обробки iнформацiТ для нарахування
плати за наданi мешканцям м. Щнiпра житлово-комун€шьнi послуги та розрахункiв
за цi послуги визначено ТОВ кеРЩ КП).



ГIланування витрат на опlrату посJц/г единого розрахункового центру з
абонентського обслуговування споживачiв здiйснено вiдповiдно до цiн,
визначених у договоqi з тоВ кеРЩ КП), та кiлькостi особових paxyHKiB. Загалом
на суму 7 048,7 тис. гривень. У тарифах, що дiють, витрати на оплату послуг з
абонентського обсrryговування споживачiв, що мешкають у багатоквартирних
будинках, вiдсутнi.

Витрати на оплату посJryг з приймання платежiв вiд населеннlI
обраховув€tпися i включалися до тарифiв на цеЕтралiзоване постачання холодноТ
води, водовiдведеннll (з використаннrIм внутрiшнhQбудинкових систем) до
01 .01 .2019 tлитле iз суми безпосереднiх витрат на збут (яЙi скJIадапи 2% у тарифi), а
оплата за посJryги з приймання платежiв Еаселення за питну воду iз системи
централiзованого водопостачання та за скид стiчних вод у систему
централiзованого водовiдведеннll (98% у тарифi) вкJIючitпися до тарифiв на
централiзоване водопостачання та водовiдведення. У зв'язку з чим витрати на
20|9 piK збiлршилиQя на 10 204,0 тис. грн i склали It 4З4,5 тис. гривень.

Включення до тарифiв на послryги з rlентралiзованого постачаннrI холодноТ
води, водовiдведення (з використаннrIм внутрiшньобудинкових систем) витрат на
оплату посJryг Сдиного розрахункового центру та вкJIюченням витрат на оплат)-
послуг з прийманнrI гrлrатежiв населеннrI з ycieT суми тарифу, пов'язане з
прийняттям Закону УкраiЪи вiд 09.||.2017 Ns2189-VIII <Про житлово-комунальнi
послуги), яким вводиться плата за абонентське обслryговуваншI (перенесено на 1

травня 20|9 року).
Загалом витрати на 2019 piK збiльшенi у порiвняннi з витратами на 2018 piK,

що поданl' 12.04.2018 до НКРЕКII на коригування, на посJI).ги з централiзованого
постачан_ня холодноТ води - на 5З 772,6 тис. грн, на водовiдведення - З8 ЗбЗ,6 тис.
грн.

Складовi вiдкоригованих тарифiв на посJý/ги з центр€Llriзованого постачання
холодноI води, водовiдведеннll (з використаннlIм внутрiшньобудинкових систем)
наведенi у таблицi.

Планованi витрати за елементами
Щентралiзоване
постачання холодноТ
води (з ВВБС)

Idентралiзоване
водовiдведеннll
(з ВВБС)

Витрати на придбаннrI питноi води iз системи
централiзованого водопостачанняl витрати на
оплату за скид стiчних вод у систему
централiзованого водовiдведення

10,2005 7,з000

Витпати на збчт послyг. y т.ч.: 0,5532 0,3967
- витрати на оплату прац1 0,1686 0,|2с9
- вiдрахування на соцiальнi заходи 0,0371 0,0265
- гIосJryги з прийманнrI платежiв вiд населеннrI 0.2150 0.1542
- послyги единого розрахyнкового центру 0"1325 0,0950
тапиф на послyги без Iшв 10.7537 7.6967
пдв 2.I507 1,539з
таrrиф на послyги з Пдв |2.9044 9.23б0



Розрахованi тарифи, вiдповiдно до норм чинного законодавства, не
вкJIючають витрати на повiрку приладiв облiку води, якi е власнiстю споживачiв.

Висryпили:
Бут Андрiй Михайлович - представник Вiльних профспiлок Щнiпра та
областi.
Звернув уваry на те, що за його думкою зростання тарифiв на водопостачаннjI та
водовiдведеннll пов'язано з збiльшенням цiн €? електроенергiю яка
встановлюсться' НКРЕКП для ДТЕК.
Висловив загчLпьне незадоволення владою MicTa, та проти пiдвищення тарифiв на

послуги з центр€lлiзованого постачання холодноi води, водовiдведення (з

використанням внутрiшньобудинкових систем) на 2019 piK.

Петчхов Сергiй Анатолiйович - Надав iнформацiю про зростання мiнiмальноТ

заробiтноi плати та прожиткового мiнirчгуrиу на 9О/о. Висловив свою незгоду з

пiдвищенrш тарифу на посJryги з централiзованого постачання холодноi
води, водовiдведеннll (з використаннlIм внутрiшньобудинкових систем) на

40%. Надав зауваження до розрахунку тарифу.

Виконyючий обов'язки директора Довгань А.В. - повiдомив, що зауваженнrI

Петуховим С.А. наданi з порушеннlIм порядку TepMiHy iх подачi.

Дзеркаль Олександр Миколайович ГО <<Багнет Нацiii> - виступив з

зауваженням щодо роботи Bcix комунальних пiдприсмств MicTa, заперечував проти

будu яцих пiдвищень тарифiв на централiзоване водопостачання та

водовiдведення, зауважив на тому, що на фонi швидкого зростання цiн доходи
населення зростають дуже повLгIьно.

Голова вiдкритих обговорень Щовгань А.В. запропонував схваIIити рiшеннll щодо
необхiдностi встановлення з 01.01.2019 нових тарифiв на посJIуги

централiзованого постачаннrI холодноi води, водовiдведентrя (з використанням
внутрiшнъобудинкових систем)

Голосували:
- За 111 осiб
- Проти 15 осiб
- Утримапись 0 осiб.

Ухвалили:

1. Визнати таким, що вiдбулося вiдкрите обговорення щодо HaMipiB
КП <,ЩнiпроводоканшI)) здiйснити встановленнrI з 0t.01.2019 нових
тарифiв на посJrуги центраrriзованого постачаншI холодноi води,
водовiдведення (з використанням внутрiшньо будинкових систем),
проведене на засадах гласностi та вiдкритостi.



2. Прийня,ги рiшення щодо необхiдностi встановленнrI тарифiв на посJryги

централiзованого постачання холодноi води, водовiдведення
(з використанням внутрiшньобудинкових систем) дJuI
КП <Щнiпроводоканал)) на 2019 у розмiрi:

центрапiзоване постачаннjI холодноi води (з

внутрiшньобудинкових систем) -10,75З7 грн/м3 (без ПЩВ)
t*

- централiзованого водовiдведення (з використанням внутрiшньобУДиНкОВИХ

систем) - 7 ,6967 грн/м3 (без ШВ)

Щодаток до протоколу вiдкритого обговорення без заувЕDкенЬ Та

пропозицiй Додаеться (1 аркуш). ,

Протокол пiдписали:

Голова вiдкритого обговорення,
)
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.. 

- .r'
/<-/

використанням

Щовгань А.В.

Лисенко М.о.

Скубченко О.В.

викоЕуючий обов'язки директора пiдцРиемства

/l ---/

Засryпник мiськоfо голови з

питань дiяльностi виконавчих органiв,

директор департаменту благоустрою
та iнфраструктури

Щнiпровськоi MicbKoT ради

Засryпник директора пiдпри€мства з

правових питань та управлiння персоналом

/

Секретарвiдкритого обговорення, фахiвець t{j/r,
зi зв'язкiв з громадкiстю та прессою w i '
КП <<Днiпроводоканал>> t,{,'tllj

,,Й/ 
Левченко р,п,


