
відкритого обговорення проекту Постанови НКРЕКП про встановлення на 
2020 рік тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

24 січня 2020 року
Дата проведення

м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А 
Місце проведення заходу

Запрошені:
Лунін Д.С. -  перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації 
Гончеров Р.О. -  головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Полтавській області

Присутні:
Від Полтавської облдержадміністрації
Семенова Т.Ю. - заступник начальника управління -  начальник відділу 

економічного аналізу та праці в сфері ЖКЕ Департаменту будівництва, 
містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
Полтавської облдержадміністрації

Від Сектору НКРЕКП у Полтавській області
Еончеров Р.О. -  голова відкритих обговорень, головний спеціаліст сектору 

НКРЕКП у Полтавській області

Від КППОР «Полтававодоканал»
Воротинцев В.А. - уповноважений представник ліцензіата, генеральний 

директор КППОР «Полтававодоканал»
Лисенко А.Є. -  секретар відкритих обговорень, провідний економіст ПЕВ 
Третяк М.Ю. - заступник генерального директора з економіки та фінансів 
Нечай О.В. -  начальник планово-економічного відділу 
Антонович М.В. -  заступник начальника виробничо-технічного відділу

Заявок на участь у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб 
не надходило.



Порядок денний:

Обговорення проектів Постанов НКРЕКП про встановлення на 2020 рік 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Слухали:
Гончерова Р.О. -  голову відкритих обговорень, про необхідність 

проведення відкритого обговорення проектів Постанов НКРЕКП про 
встановлення на 2020 рік тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення.

Головуючий зазначив про необхідність обговорення проектних тарифів, 
згідно вимог Постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017р. «Про затвердження 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП».

Проінформував присутніх про те, що КППОР «Полтававодоканал» 
подало до НКРЕКП у зазначені нормативно-правовими актами України 
строки (31.05.2019р.) всі необхідні документи з розрахунками та 
обґрунтуваннями про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік з відповідними 
Заявами.

27.05.2019 року на території ліцензіата відбулося відкрите обговорення 
(слухання) необхідності встановлення для КППОР «Полтававодоканал» у 
2020 році економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення. Таке відкрите обговорення (слухання) 
було підтверджено Протоколом № 1.

Подані підприємством документи щодо встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на 2020 рік були розглянуті та перевірені НКРЕКП.

За результатами їх розгляду та перевірки 13.01.2020 року на сайті 
ІЖРЕКП були оприлюднені проектні тарифи на послуги КППОР 
«Полтававодоканал» в розмірах:

а) на централізоване водопостачання -  11,12 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ);

б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення -  4,55 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення -  11,14 грн. за 1 куб.м. 
(без ПДВ)

Далі головуючий повідомив, що на електронну та юридичну адреси 
КППОР «Полтававодоканал» зауважень та пропозицій від юридичних та 
фізичних осіб стосовно проекту Постанови НКРЕКП щодо внесення змін до 
Постанов НКРЕКП №1141 від 16.06.2016 р. про встановлення тарифів не 
надходило.



До НКРЕКП надійшла пропозиція від КППОР «Полтававодоканал» 
щодо внесення змін до підпункту 54 проекту Постанови НКРЕКП «Про 
внесення змін до Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. №1141» про 
актуалізацію ціни на активну електричну енергію, перерахунок витрат на 
єдиний соціальний внесок, перерахунок обігових коштів за рахунок планового 
прибутку 2% відповідно до перерахованої повної собівартості та перерахунок 
обігових коштів для здійснення авансового платежу за електричну енергію в 
розмірі 1% від перерахованої повної собівартості.

Також була пропозиція НКРЕКП щодо коригування вилучення коштів зі 
структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
відповідно до рішень, прийнятих на засіданнях НКРЕКП, з урахуванням 
фактичного строку дії.

Вказані зауваження були враховані в структурі проектних тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення.

Таким чином підпункт 54 Постанови НКРЕКП від 16.06.2016р. №1141 
викласти в новій редакції, згідно до якої тарифи КППОР «Полтававодоканал» 
на 2020 рік будуть становити:

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та/або водовідведення (тобто оптовий 
тариф):

- 4,59 грн. за 1 куб.м (без ПДВ) на водовідведення.

Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання в сфері 
централізованого водопостачання та/або водовідведення:

- 11,16 грн. за 1 куб.м (без ПДВ) на централізоване водопостачання;
- 11,17 грн. за 1 куб.м (без ПДВ) на централізоване водовідведення;

Додаток до даного Протоколу відкритих обговорень з вказаних вище 
питань додається.

Головуючий звернув увагу присутніх на чинники, які вплинули на 
зміну тарифів на послуги КППОР «Полтававодоканал» в 2020 році, а саме, 
зміна обсягів реалізації послуг, зміна витрат на оплату податків та зборів, 
підвищення мінімального рівня заробітної плати, підвищення цін на 
електроенергію та реагенти, збільшилась решта витрат.

Також в структурі планових тарифів передбачено компенсацію різниці 
між фактичними витратами з придбання електричної енергії, зі сплати 
податків і зборів та запланованими відповідними витратами за 2018 рік.

Зазначив, що у тарифах на централізоване водопостачання та 
водовідведення враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку та 
одноразово враховані обігові кошти для здійснення авансового платежу за 
електричну енергію.



З тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 18.01.2019р. №50 передбачено 
вилучення коштів на суму невиконаних заходів інвестиційних програм за 
2015-2017 роки.

Щодо причин зміни тарифів на 2020 рік доповідала начальник ПЕВ - 
Нечай О.В.

Нечай О.В. попросила присутніх підтримати проект постанови НКРЕКП 
щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення для КППОР «Полтававодоканал» на 2020 рік та повідомила, 
що згідно вимог ЗУ України «Про житлово-комунальні послуги» тарифи на 
комунальні послуги повинні бути економічно обґрунтованими.

За розрахунками підприємства проектні тарифи, які оприлюднені на 
сайті НКРЕКП, сформовані у відповідності до вимог діючих Порядку та 
Процедури формування та встановлення тарифів на зазначені послуги згідно 
до Постанов НКРЕКП та з урахуванням:

- річних планів ліцензованої діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення на 2020 рік;

- норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та фактичних їх 
витрат за звітний період;

- індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
- Змінами та доповненнями до Галузевої угоди на 2017-2021 роки, 

колективного договору підприємства та вимог чинного законодавства 
щодо оплати праці;

- вимог Податкового Кодексу України та інших нормативно - правових 
актів України, що стосуються комунальних послуг.

Доповідач додатково проінформувала присутніх, що основною 
причиною зростання в 2020 році тарифів на послуги підприємства є:

- підвищення з 01.01.2020 року мінімальної заробітної плати до 4723 грн. 
та прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- зростання цін на реагенти (гіпохлорит натрію) та енергетичні ресурси;
- збільшилась вартість виробничих послуг сторонніх підприємств 

(підкачка та транспортування питної води, перекачка стічних вод та 
інш.)

Головуючий Гончеров Р.О. запропонував присутнім підтримати проект 
Постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 2020 рік з внесеними 
змінами до них. Запропонував оформити відкрите обговорення Протоколом.



Вирішили:
Підтримати проект Постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення для КППОР 
«Полтававодоканал» на 2020 рік з внесеними змінами до них. Скласти і 
підписати Протокол відкритого обговорення. Надати Протокол до НКРЕКП.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності 
та відкритості.

ліцензіата)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу економічного аналізу 
та праці в сфері ЖКГ Департаменту 
будівництва, містобудування і 
архітектури та ЖКГ Полтавської 
облдержадміністрації Семенова Т.Ю.

Гончеров Р.О.

Воротинцев В.А.

(підпис секретаря)
Лисенко А.Є.



Додаток
до протоколу відкритого 
обговорення від 24.01.2020.

Таблиця узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»

Редакція спірної частини проекту 
ріш ення/частини проекту рішення

Зміст зауважень (пропозицій) М отиви їх відхилення/спосіб врахування.

Підпункт 54 проекту постанови 
«54) КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТВАВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 54 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання -  11,12 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);

б) на централізоване водовідведення: споживачам, 
які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, -4,55 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  11,14 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);»

Пропозиція КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТВАВОДОКАНАЛ»:
Підпункт 54 проекту постанови 
«54) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТВАВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 54 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання -  13,88 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);

б) на централізоване водовідведення: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  6,02 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  13,30 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);»

П р о п о зи ц ію  К О М У Н А Л Ь Н О Г О  
П ІД П Р И Є М С Т В А  П О Л Т А В С Ь К О Ї  
О Б Л А С Н О Ї Р А Д И  « П О Л Т В А В О Д О К А Н А Л »  
врахов ан о:
Відповідно до пункту 2.2 розділу II Порядку 
формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване 
водовідведення, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 10.03.2016 № 302:
- актуалізовано ціну на активну електричну 
енергію;
- перераховано обігові кошти за рахунок 
планового прибутку 2 % відповідно до 
перерахованої повної собівартості;
- перераховано обігові кошти для здійснення 
авансового платежу за електричну енергію в 
розмірі 1 % від перерахованої повної 
собівартості;
- перераховано витрати на єдиний соціальний 
внесок.
П р о п о зи ц ію  Н К Р Е К П  в р ахован о:
скориговано вилучення коштів зі структури 
тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, відповідно до рішень,

і



Пропозиція Н КРЕКП скоригувати вилучення 
коштів зі структури тарифів на 
централізоване водопостачання та 
водовідведення, відповідно , до рішень, 
прийнятих на засіданнях НКРЕКП, з 
урахуванням фактичного строку дії.

прийнятих на засіданнях НКРЕКП, з
урахуванням факпічн: то строк}' дії.

Таким чином, підпункт 54 викласти в такій редакції: 
«54) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТВАВОДОКАНАЛ» зі стр}тоурою, 
наведеною в додатку 54 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання -  11.16 гри 
за 1 куб. м (без податку на додану вартість):

б) на централізоване водовідведення: споживачам, які
є суб’єктами господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, 
-  4,59 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  11,17 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);».

«V


