
ПРОТОКОЛ ЛЪЗ

вiдкритого обговорення проекту постанови НItPЕКП кПРО ВНеСеННЯ ЗМiН ДО

постанови Нацiон bHoi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання У сфераХ

енергетики та комун€Lлъних послуг, вiд 16 червня 20tб РОКУ Jф 1141), ЯКа

передбачас встановлення тарифiв на централiзоване воДОпОСТаЧаННЯ Та

централiзоване водовiдведення для КП ПОР кПОЛТАВАВОДОКА}IАЛ)

15 грудня 202l року Мiсце проведення:

Час проведення:14.00 год. м. Полтава,
вул. Пилипа Орлика, 40-А

Запрошенi:
Бiленький О.Ю. - голова Полтавськоi обласноi ради.
Мазука Г.П. _ завiдуюча Сектором НКРЕКП у Полтавськiй областi

Присутнi:
Вiд Полтавськоi обласноi ради
Лемешко о.м. - Перший заступник голови Полтавськоi обласноI ради.

Вiд Сектору НКРЕКП у Полтавськiй областi
Мазука г.п. _ голова вiдкритих обговорень, завiдуюча Сектором НКРЕКП у
полтавськiй областi.

Вiд КП ПОР кПОЛТАВАВОДОКАНАЛ)
Третяк м.ю. - уповноважений представник лiцензiата, заступник генерuLльного

директора з економiки та фiнансiв
KyKiHa в.с. _ секретар вiдкритих обговорень, eKoHoMicT I категорii пЕв
Лисенко д.е. - виконуюча обов'язки начЕUIьника планово-економiчного вiддiлу.

заявок на участъ у вiдкритому обговореннi вiд фiзичних та юридичних осiб не

надходило.

вiдкрите обговорення проекту постанови <про внесення змiн до постанови

нацiональноi koMicii, що здiйснюс державне регуJIювання у сферах енергетики

та комун€LлъниХ послуг, вiд 16 червня 2016 року Jф1141), яка передбачае

встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване
водовiдведення дп" kГl поР (ПоЛТАвАводокАIIАЛ) проведено в режимi он-

лайн трансляцii за допомогою месенджера iз дотриманням заходiв, спрямованих

на запобiгання поширенню короно BipycHoi хвороби CovID-1



Порядок денний:

1. Обговорення проекту Постанови кпро внесення змiн до Постанови

нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики

та комунЕLлъних послуг, вiд 1б червня 2016 року Nч 1141), яка передбачае

встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване
водовiдведення для КП ПоР кПоЛТАВАВоДокАНАЛ)

2. Прийняття рiшення за frезультатами вiдкритого обговорення проектУ

вищевказанi постанови npo встановлення тарифiв кп пор
кПОЛТАВАВОДОКА}ИЛ) на 2022 р|к,

Слухали:

Мазуку г.п. - голову вiдкритих обговорень, яка зzвначила:
Вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв

рiшень Нацiонапьноi koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах

енергетики та комун€}льних послуг, затвердженого постановою вiд 30.0б.2017р.

Ns8Ъ6, кп поР кПоЛТДвдводОКАIIАЛ) 25.05.2021 року провело вiдкрите

обговорення питання щодо необхiдностi встановлення тарифiв на

централiзоване водопостачання та водовiдведення на 2022 pik, протокол якого

та вiдповiднi обrрунтовуючи матерiали були спрямованi до нкрЕкп та

належним чином оприлюдненi.
на засiданнi Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у

сферах енергетики та комунаJIьних послУГ, Що проводилось у формi вiдкритого

.ny*u"r" 1 грулня 2о2| РокУ, схвалено проект постанови <Про внесення змiн до
постановИ НацiонаЛьноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах

енергетики та комун€tльних поспуг, вiд 1б червня 2016 року J\b 1141>>, яка

передбачае встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоване водовiдведення для КП поР (ПоЛТАвАводокАЕIдЛ).
оз.12,2о21 року на сайтi нкрЕкП були оприлюдненi проектнi тарифи на

послуги КП ПОР кПОЛТАВАВОДОКАНАЛ) в розмiрах:
а) на централiзоване водопосТачаннЯ _ |4,7З грн. за 1 куб.м. (без ПЩВ);

б) на централiзоване водовiдведення :

споживачам, якi е суб'ектами господарювання у сферi централiзованого
водопосТачаннЯ та водовiдведення - 6,82 грн. за 1 куб.м. (без ПЩВ);

споживачам, якi не е суб'ектами господарювання у сферi централiзованого
водопостачання та водовiдведення - 14,72 грн. за 1 куб.м. (без ПЩВ).

з метою доведення iнформацii щодо змiни тарифiв та одержання

зауважеНь i пропОзицiй, проект вищезазначеноi постанови р€lзом з необхiдним

пакетом документiв було розмiщено на офiцiйному веб-сайтi нкрЕкп.
зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв, якi приймались до

13 грулня2О21 року у письмовому таlабо електронному виглядi, надiйшли на

електронну адресу НКРЕКП вiд кп поР (ПоЛТАвАводокАНАЛ).
-Змiст 

.uy"u*."" та пропозицiй щодо внесення змiн до пiдпункту 54

пунктУ 1 проектУ Постанови нкрЕкП кПро внесення змiн до Постанови

НКРЕКП вiд 1 б.06.2016р. J\Ъ1 141>:



1. АктуалiЗуватИ обiговi коIцтИ за рахуНок планОвогО прибутку у розмiрi
2Yо вi,дповноi плановоi собiвартостi.
Актуалiзувати цiну на епектричну енергiю

Актуалiзувати витрати на оплату працi та единий внесок на

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
4. Дrстуалiзувати витрати пов'язанi зi сплатою податкiв, зборiВ та iншtих,

передбачених законодавством, обов'язкових ппатежiв.

5. дктуалiзувати витрати на сплату внеску на регулювання.
6. Актуалiзувати податок на прибуток.

зауваження та пропозицii до структури проектних тарифiв на

централiЗоване водопосТачаннЯ та централiзоване водовiдведення BpaxoBaHi

нкрькП повнiстю, oKpiM пункту 3 - витрати на оплату прачi BpaxoBaнi на piBHi

дiючого тарифу, з урахуванням вимог Закону Укратни <про житлово-

комун€tльнi послуги>>.

таблиця узгоджених позицiй (.щолаток 1) до даного Протоколу вiдкритих

обговорень з вк€lзаних вище питанъ додаються на одному аркушi.
Iнших зауважень та пропозицiй вiд юридичних та фiзичних осiб стосовно

проекту постанови НКРЕКП щодо внесення змiн до постанови нкрЕкп J\ъ 1 141

вiд 16.06.201б р. про встановлення тарифiв для кп пор
кПОЛТАВАВОДОКАIIАЛ) до НКРЕКП не надходило.

головуюча звернула увагу присутнiх, що вiдповiдно до п.2 постанови

нкрЕкП вiд 09.I2.2O2tp. ]ф 2469 в проектних тарифах передбачено вилучення

суми ekoHoMii коштiв за статтями витрат у cTpykTypi тарифiв на централiзоване
водопостачання та суми коштiв невиконаних заходiв iнвестицiйноi програми.

Щодо причин змiни тарифiв на 2022 piK доповiдав уповноважениЙ
представник лiцензiата, заступник генерального директора з економiки та

фiнансiв Третяк М.Ю.

Повiдомив, що на виконання Закону Украiни <Про житлово - комунальнi

послуги) iз витрат лiцензованоi дiялъностi виключенi витрати на збут, що
вiдповiдно до зазначеного Закону повиннi бути BpaxoBaнi до плати за

абонентське обспуговування.

проiнформував присутнiх, Що основною причиною зростання в 2022 рочt
тарифiв на послуги пiдприемства е:

- збiльшенIUI BapTocTi електроенергii, BapTicTb якоi в першiй половинi

груднЯ 2о2| рокУ в порiвняннi з врахованими в тарифах 2021 року зросли

на 58,4 О/о ПеРШого кпасу напруги, на 43,9 0/о ДРУГОго класу напруги;

- збiльшення ставок податкiв та обов'язкових платежiв до бюджету, а саме

рентна плата за користування надрами, рентна плата за спецiальне

використання води, екологiчний податок, згiдно Закону Украiни кПро

внесення змiн до Податкового кодексу УкраТни...> Ns5600 вiд

02.06.202tp,;

2,

J.



- збiльшиласъ BapTicTb виробничих послуг cTopoнHix пiдприемств (пiдкачка

та транспортування питноi води, перекачка стiчних вод та iнш.).

Наголосив, що пiдприемство мало право та вважало За ПOТРiбНе В

зауваженнях та пропозицiях, наданих до НКРЕКП актуалiзувати ВиТрати На

оппату працi, згiдно Закону Украiни <Про державний бюджет Украiни На 2Q22

piк), а саме врахувати в розрахунках зzвначених витрат пiдвищення з 0I.|2.2021l

року мiнiмальноi заробiтноi пJIати до б500 грн. та пiдвищення в 2022 роцi
прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб, середньозважений piBeHb якОГО

в 2022 роцi складе 2547 ,5 грн.
Також акцентував увагу присутнiх, що пiдприемство е

енергоринку, що дае змогу закупати електричну енергiю у
зазначених послуг. Умовою купiвлi електроенергii на енергоринку е

учасником
виробника

передплата,

i викпючена будь-яка можJIивiстъ вiдтермiнування платежiв.
На даний час вiдбувасться значне зростання BapTocTi електроенергii i не

доотримання тарифного доходу поставить пiд загрозу платоспроможнiСтЬ
пiдприемства, як учасника енергоринку. Що в майбутньому може привесТи ДО

набуття <дефолтного) стану. А це приведе до зростання цiни закУПiвЛi

електричноI енергii i як результат зростання тарифiв на послуги пiдприемства.

Третяк М.Ю. наголосив, що згiдно вимог законодавства УкраiЪи тарифИ

на комунальнi послуги повиннi бути економiчно обrрунтованими.
Представник Полтавсъкоi обласноТ ради Лемешко О.М. пiдтримаВ ПроеКТ

постанови та з€вначив, Що iнших джерел, KpiM тарифiв, для покрит,rя витрат
комунчrльного пiдприемства немае.

Головуюча Мазука Г.П. запропонувала присутнiм пiдтримати проекТ

постанови НКРЕКП кПро внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMioii, ЩО

здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комун€LлЬНИХ ПОСЛУГ,

вiд 16 червня 20Iб року Ns 1141) з внесеними змiнами до нього. Запропонувала
оформити вiдкрите обговорення Протоколом, який надати до НКРЕКП Та

розмiстити на офiцiйному веб-сайтi КП ПОР кПОЛТАВАВОДОКАНАЛ).

Вирiшили:

1.Вiдкрите слухання проекту постанови НКРЕКП <Про вНесенНЯ ЗМiН ДО

постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс дерх(авне регулЮВання У СфеРаХ

енергетики та комун€lльних послуг, вiд 1б червня 201б рокУ Ns1141) ЩОДО

встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване
водовiдведення для КП ПОР (ПОЛТАВАВОДОКАt{АЛ) на 2022 piK вваЖаТИ

таким, що вiдбулося й проведене згiдно з дiючим законодавством.
2.Пiдтримати проект постанови НКРЕКП <Про внесення ЗМiН ДО

постанови Нацiонаrrьноi koMiciT, що здiйснюс державне регулювання у сферах

енергетики та комун€tльних послуг, вiд |6 червня 20lб роКУ J\Ъ 1141) З

внесеними змiнами до нъого.
3.Скпасти i пiдписати Протокол вiдкритого обговорення. Надати

Протокол до НКРЕКП.



4.оприлюднити Протокоп вiдкритого обговорення на офiцiйному веб-

сайтi КП ПОР (ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ)

вiдкрите обговорення вважати таким, Що вiдбулось на 3асадах гласност1

та вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що
процедури, встановленоi Порядком проведення

проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
сферах енергетики та комун€lльних послуг, затвер
вiд 30 червня 20117 року Ns86б.

Перший заступник голови
ПолтавськоТ обласноi ради

вiдбулось з порушенням
вiдкритого обговорення

постановою НКРЕКП

о.М. Лемешко

Г.П. Мазука

М.Ю. Третяк
(пiлпис уповноваженого
продставIl и ка лi чеr rз iaTa)

В.С. KyKiHa
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рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення проекту Постанови нкрЕкп

кпро внесення змiн до постанови Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне

регулювання у сферах енергетики та комунапьних поспуг, вiд 16 червня 201б

року Ng 1 14t)
]5 zрчdня 202] року

,Щаmа провеdення

N9

зlп
п.I.Б,

Назва органiзачii
(пiдприемства)

Посада

1 Лемешко о.М. полтавська обласна

Рада

Перший заступник
голови

2 Мазука Г.П. Сектор НКРЕКП у
полтавськiй областi

завiдуюча Сектором
НКРЕКП у
полтавськiй областi

J Третяк М.Ю. кп пор
(ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ)

заступник
генOрiLльного
директора з економiки
та фiнансiв

4 Лисенко А.е. кп пор
кПОЛТАВАВОДОКАНАЛ)

5 KyKiHa В.С. кп пор
(ПОЛТАВАВОДОКАlIАЛ)) eltoHoMicT I категорii

пЕв


