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ПРОТОКОЛ №1
відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності встановлення
для КППОР «Полтававодоканал» на 2021 рік економічно обґрунтованих тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
25 травня 2020 року
Дата проведення

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

Запрошені:
Синєгубов О.В. - голова Полтавської облдержадміністрації
Присутні:
Від Полтавської облдержадміністрації
Семенова Т.Ю. - Заступник начальника управління - начальник відділу
економічного аналізу та праці у сфері ЖКГ управління житловокомунального господарства Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації
Від КППОР «Полтававодоканал»
Забишний Є.В. - голова відкритих обговорень, 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 2021 рік економічно обґрунтованих тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване 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 2021 рік економічно обґрунтованих тарифів на

комунальні послуги у відповідності до Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017
року.
Також
повідомив,
що
15.05.2020
року
на
сайті
КППОР «Полтававодоканал» було оприлюднене Повідомлення підприємства про
необхідність встановлення на 2021 рік економічно обґрунтованих тарифів на
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Проінформував присутніх про те, що сьогодні 25 травня 2020 року минуло 10
днів після оприлюднення КППОР «Полтававодоканал» на власному сайті
інформації про необхідність встановлення на 2021 рік економічно обґрунтованих
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Зауважень та пропозицій з даного питання на адресу підприємства не надходило.
З метою запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби
(СОУГО-19) відкрите обговорення необхідності встановлення економічно
обґрунтованих тарифів підприємства на 2021 рік проводиться за допомогою
Зісуре конференції.
Нечай О.В. - начальника ПЕВ повідомила, що планові тарифи на послуги
з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення
розраховані з урахуванням вимог Порядку формування тарифів (Постанова
НКРЕКП № 302 від 10.03.2016 року та Процедури встановлення тарифів
(Постанова НКРЕКП № 364 від 24.03.2016 року) та що згідно вимог діючого
законодавства, зокрема ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», тарифи на комунальні послуги повинні забезпечувати відшкодування
всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з
урахуванням планованого прибутку.
Основні фактори що призвели до виникнення необхідності зміни тарифів
підприємства в 2021 році:
- спад обсягів реалізації послуг водопостачання на 1,2%, водовідведення на
2Д %;

зростання витрат на електроенергію в послугах водовідведення на 0,156
грн./мЗ (з 2,2012 грн./мЗ до 2,3574 грн./мЗ);
- збільшення витрат на заробітну плату та ЄСВ в послугах водопостачання
на 0,99 грн./мЗ (з 4,81 грн./мЗ до 5,80 грн./мЗ), в послугах водовідведення
на 1,31 грн./мЗ (з 6,35 грн./мЗ до 7,66 грн./мЗ.). У розрахунках планових
витрат на оплату праці врахований прожитковий мінімум для працездатних
громадян на грудень 2020 рік року - 2270 грн./місяць, згідно вимог ЗУ "Про
Державний бюджет на 2020 рік" із урахуванням прогнозу індексу
споживчих цін (у середньому до попереднього року) на 2021 рік - 1,061
(пп.З п.3.1 розділу 3 Порядку формування тарифів). Середньомісячна
заробітна плата зросла на 6,9 % і склала 13358,1 грн.;
витрати на амортизацію підвищились в послугах водопостачання на 0,194
грн./мЗ (з 0,381 грн./мЗ до 0,5757 грн./мЗ), в послугах водовідведення на
0,296 грн./мЗ (з 0,839 грн./мЗ до 1,135 грн./мЗ);
зростання витрат на податки в послугах водопостачання на 0,02 грн./мЗ
(з 0,3921 грн./мЗ до 0,4125 грн./мЗ), в послугах водовідведення на 0,034
грн./мЗ (з 0,2280 грн./мЗ до 0,2620 грн./мЗ);
збільшення потреби у ремонтних роботах призвело до підвищення
планових витрати на ремонт основних засобів в послугах водопостачання
»

на 1,02 грн./мЗ (з 0,36 грн./мЗ до 1,38 грн./мЗ), в послугах водовідведення
на 0,038 грн./мЗ (з 1,03 грн./мЗ до 1,41грн./мЗ).
Також звернула увагу, що повна собівартість діючих зараз тарифів
скорегована (зменшена) згідно Постанови НКРЕКП №50 від 18.01.19 на суму
невиконання Інвестиційної програми підприємства в 2015-2017 роках.
В розрахунках планових тарифів підприємства на 2021 рік не планується
такого знаття.
Доповіла, що до НКРЕКП будуть надані розрахунки прогнозних тарифів на
зазначені послуги на 2021 рік з відповідними первісними документами, якими
підтверджується їх економічне обгрунтування.
За попередніми розрахунками підприємства для споживачів, які не є
суб’єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання та/або
централізованого водовідведення рівень тарифів (без ПДВ) на 2021 рік склав:
- 13,69 грн./мЗ на централізоване водопостачання (зростання на 2,53 грн./мЗ);
14,78 грн./мЗ на централізоване водовідведення (зростання на 3,61 грн./мЗ);
В середньому підвищення на 28 %.
Для споживачів, які є суб’єктами господарювання в сфері централізованого
водопостачання та/або централізованого водовідведення тарифи склали:
- 6,49 грн./мЗ на централізоване водовідведення (зростання на 1,90 грн./мЗ)
Забишний Є.В. запропонував присутнім прийняти за підставу прогнозні
тарифи (без ПДВ) на 2021 рік.
Запропонував оформити відкрите обговорення Протоколом. Оприлюднити
Протокол відкритого обговорення на сайті КЛІТОР «ГІолтававодоканал» та
надіслати до НКРЕКП.
Вирішили:
Підтримати необхідність встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 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.
Заступник начальника управління начальник відділу екон.аналізу та
праці у сфері ЖКГ' управління ЖКГ
Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та ЖКГ
Полтавської облдержадміністрації

Семенова Т.Ю.

Забишний Є.В.
(підпис уповноваженого представника ліцензіата)

Лисенко А.Є.
(підпис секретаря)

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності встановлення
для КППОР «Полтававодоканал»
на 2021 рік економічно обґрунтованих тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення
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