
ПРОТОКОЛ №1

відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності встановлення 
для КППОР «Полтававодоканал» на 2020 рік економічно обґрунтованих 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

27 травня 2019 року м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А
Дата проведення Місце проведення заходу

Запрошені:
Товстий Р.І. -  т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації 

Присутні:
Від Полтавської облдержадміністрації
Товстий Р.І. -  т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації 

Від КППОР «Полтававодоканал»
Забишний Є.В. - уповноважений представник ліцензіата, головний інженер 

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 ПЕВ

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

Порядок денний:

Проведення відкритого слухання щодо необхідності встановлення для 
КППОР «Полтававодоканал» на 2020 рік економічно обґрунтованих 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Слухали:

Забишного Є.В. -  головного інженера КППОР «Полтававодоканал»,
який зазначив, що підприємство -  ліцензіат НКРЕКП проводить відкрите 
обговорення (слухання) питання щодо необхідності встановлення для КППОР 
«Полтававодоканал» на 2020 рік економічно обґрунтованих тарифів на 
комунальні послуги у відповідності до Постанови НКРЕКП №866 від 
30.06.2017 року.

Також повідомив, що 17.05.2019 року на сайті КППОР 
«Полтававодоканал» було оприлюднене Повідомлення підприємства про 
необхідність встановлення на 2020 рік економічно обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення.

Звернув увагу на основні чинники, які стали підставою для розрахунку 
економічно - обґрунтованих тарифів на 2020 рік та намірів їх встановлення.



Нечай О.В. - начальника ПЕВ

Нечай О.В. повідомила, що згідно вимог ЗУ України «Про житлово- 
комунальні послуги» тарифи на комунальні послуги повинні бути економічно 
обґрунтованими.

Доповідач проінформувала присутніх про те, що сьогодні 27 травня 
2019 року минуло 10 днів після оприлюднення КППОР «Полтававодоканал» 
на власному сайті інформацію про необхідність встановлення на 2020 рік 
економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення. Зауважень та пропозицій з даного питання на адресу 
підприємства не надходило.

Повідомила, що основними факторами, які стали підставою для 
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 2020 рік є зростання цін 
на електроенергію, збільшення платежів до бюджету, збільшення 
прожиткового мінімуму для працездатних громадян, підвищення галузевих та 
підгалузевих коефіцієнтів, збільшення вартості виробничих послуг, зміна 
обсягів виробництва та реалізації послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення та інші фактори.

Через зазначені фактори витрати підприємства на 2020 рік зростуть,
так:

- планові прямі витрати на електроенергію в прогнозних тарифах на 2020 
рік на централізоване водопостачання склали 4,37 грн./мЗ, у діючих 
тарифах 3,43 грн./мЗ, зросли на 27,4 %;

- планові прямі витрати на електроенергію в прогнозних тарифах на 2020 
рік на централізоване водовідведення склали 2,44 грн./мЗ, у діючих 
тарифах 1,92 грн./мЗ, зросли на 27,08 %;

- планові витрати на заробітну плату в прогнозних тарифах на 2020 рік на 
централізоване водопостачання склали 3,93 грн./мЗ, у діючих тарифах 
2,88 грн./мЗ, зросли на 36,5 %;

- планові витрати на заробітну плату в прогнозних тарифах на 2020 рік на 
централізоване водовідведення склали 5,27 грн./мЗ, у діючих тарифах 
3,35 грн./мЗ, зросли на 57,3 %.

Доповіла, що до НКРЕКП будуть надані розрахунки прогнозних 
тарифів на зазначені послуги на 2020 рік з відповідними первісними 
документами, якими підтверджується їх економічне обґрунтування.

За попередніми розрахунками підприємства для споживачів, які не є 
суб’єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання та/або 
водовідведення рівень тарифів (без ПДВ) на 2020 рік склав:
- 13,18 грн./мЗ на централізоване водопостачання;
- 12,13 грн./мЗ на централізоване водовідведення.

Для споживачів, які є суб’єктами господарювання в сфері 
централізованого водопостачання та/або водовідведення тарифи склали:
- 5,54 грн./мЗ на централізоване водовідведення.
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Забишний ЄоВо запропонував присутнім прийняти за підставу прогнозні 
тарифи (без ПДВ) на 2020 рік.

Запропонував оформити відкрите обговорення Протоколом. 
Оприлюднити Протокол відкритого обговорення на сайті КППОР 
«Полтававодоканал» та надіслати до НКРЕКП.

Вирішили:

Підтримати прогнозні тарифи на централізоване водопостачання та 
водовідведення на 2020 рік, скласти та підписати Протокол відкритого 
обговорення. Оприлюднити Протокол на сайті КППОР «Полтававодоканал» 
та надіслати до НКРЕКП.

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

Білокінь Мої.

Забишний Є.В.

Лисенко А.Є.



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності 

встановлення для КППОР «Полтававодоканал» 
на 2020 рік економічно обґрунтованих тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення

27 травня 2019 року
Дата проведення

№
з/п П.І.Б. Назва організації 

(підприємства) Посада Підпис
1 Білокінь М.І. Полтавська

облдержадміністрація
заступник голови 
Полтавської 
облдержадміністр 
ації

2 Забишний Є.В. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» головний інженер

3 Третяк М.Ю. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

заступник 
генерального 
директора з 
економіки та 
фінансів
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4 Нечай О.В. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» начальник ПЕВ

5 Лисенко А.Є. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» провідний 

економіст ПЕВ


