
Додаток 4
до порядку проведення 
відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики 
та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ

проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання 
щодо необхідності змін тарифів на 2020 рік до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року 
№ 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" 
та до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 "Про встановлення тарифів 

на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг"

"КП "Кременчукводоканал"

Дата: 21.05.2019р. Місце проведення:
м.Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35А, 
актовий зал, КП "Кременчукводоканал"

Запрошені:

Кременчуцька міська рада:
Декусар Валерій Володимирович -  заступник міського голови.
Москалик Іван Володимирович -  директор Департаменту ЖКГ

Присутні:

КП "Кременчукводоканал":
Солодяшкін В.І. -  директор
Пісковий О.С. -  перший заступник директора
Галка С.В. -  директор технічний
Мальований В.О. -  директор фінансовий
Казидуб Ю.В. -  в.о. головного енергетика
Богачонок С.В. -  в. о. начальника цеху в/п
Іванченко Р. Ф. -  начальник цеху в/в
Лукащук С. С -  головний бухгалтер
Мартюк Н.В. -  начальник ПЕВ
Гринько І. С. -  начальник ВОП і ЗП
Піщанський К. О. -  начальник фінансового відділу
Богодист М. Є. -  начальник ВОНС
Мандрегеля М.Ю. -  начальник абонентного відділу
Керлах Р.С. -  начальник служби обліку та реалізації води
Костюк С. М. -  начальник відділу приладів комерційного обліку
Дрозд О. В. -  начальник юридичного відділу

Представники громади міста Кременчука :
Відповідно реєстру учасників відкритого обговорення:



Питання порядку денного:
1. Обговорення питання щодо необхідності змін тарифів на 2020 рік до постанови

НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 "Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення"

2. Обговорення питання щодо необхідності змін тарифів на 2020 рік до постанови
НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 "Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих 
послуг"

1. СЛУХАЛИ:
- Солодяшкіна В.І. -  директора КП "Кременчукводоканал", який зазначив, що відповідно

до “Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” затвердженого 
постановою НКРЕКП №866 від 30.06.2017 року, повідомляємо про проведення відкритого 
обговорення (відкритого слухання) питання необхідності встановлення тарифів з 
централізованого водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо 
будинкових систем) на 2020 рік.

Також на виконання п.1.9 Розділ І “Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення” затвердженого постановою НКРЕКП №302 від 10.03.2016 
року та “Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)” затвердженого постановою 
НКРЕКП №303 від 04.04.2016 року до 1 червня 2019 року необхідно надати до НКРЕКП пакет 
документів для встановлення тарифів на 2020 рік.

Зауважень і пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо зазначеного питання не 
надходило.

- Ігнатенко Т. В. -  інженера з виробничого планування, яка зазначила, що враховуючи зміни 
вартості: матеріалів, запчастин, ПММ, послуг сторонніх організацій, реагентів та електроенергії, 
фахівцями підприємства було виконано розрахунок тарифів на 2020 рік.

На момент розрахунку нового тарифу на 2020 рік були враховані наступні показники:
1) Знизилися об’єми реалізації послуг відповідно до затвердженого річного плану 

ліцензованої діяльності на 2020 рік:
- на 3,3 % або на 433,18 тис.мЗ з централізованого водопостачання 

на 2,7 % або на 331,82 тис.мЗ з централізованого водовідведення.
2) Витрати на оплату праці були розраховані відповідно до:

- Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” щодо встановлення 
розміру прожиткового мінімуму на рівні 2 102.00 грн. з 01.12.2019 року;
Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 
“Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та 
Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 -  2021 
роки, щодо застосування мінімальних тарифних ставок та окладів кваліфікованих 
працівників у розмірі, не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.
Витрати по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
розраховані відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування" складає 22% від витрат на оплату 
праці.

збільшення витрат на оплату праці та ЄСВ складуть:
- на 14 309,9 тис.грн або на 28,6 % (на 1,24 грн./м3 або на 33,0 %) з централізованого 

водопостачання



- на 15 836,6 тис.грн або на 32,9 % (на 1,43 грн./м3 або на 36,5 %) з централізованого 
водовідведення

При цьому, запланована середня заробітна плата на одного працівника на підприємстві 
зросте на 32,0 %, а саме з 8 599 грн. до 11 352 грн.

3) Витрати на оплату електричної енергії розраховані відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії», який вступив в силу з 1 січня 2019 року
- зростання на 113,1 тис.грн або на 0,5 % (на 0,06 грн./м3 або на 3,8 %) з централізованого 
водопостачання
- зменшення на 708,0 тис.грн або на 3.7 % (на 0.02 грн./м3 або на 1,3 %) з централізованого 
водовідведення
4) Витрати по амортизації складуть:
- зростання на 1 700,9 тис.грн або на 45,7 % (0,14 грн./м3 або на 50,5 %) з централізованого 
водопостачання
- зростання на 1 093,1 тис.грн або на 13,6 % (на 0,11 грн./м3 або на 16,7 %) з 
централізованого водовідведення
5) Витрати на сплату податків складуть:
- на 1 199,1 тис.грн або на 56,4 % (на 0,10 грн./м3 або на 62,5 %) з централізованого 
водопостачання
- на 902,1 тис.грн або на 45,9 % (на 0,08 грн./м3 або на 50,0 %) з централізованого 
водовідведення
6) Витрати матеріальних ресурсів складуть:
- на 6 423,6 тис.грн або на 82,8 % (на 0,52 грн./м3 або 89,7 %) з централізованого 
водопостачання
- на 1 732,9 тис.грн або на 25,7 % (на 0,16 грн./м3 або на 29,2 %) з централізованого 
водовідведення
7) Складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проекту Світового банку 
"Розвиток міської інфраструктури" -  це фінансові витрати та виробничі інвестиції на 
погашення основної суми боргу залишилися без змін.
8) Витрати на придбання хімреагентів для очищення води та знезараження стічних вод 
також залишилися без змін.

Відсоток зростання планових тарифів на 2020 рік
3 3 зна централізованого водопостачання з 7,50 грн/м до 9,60 грн/м (зростання на 2,10 грн/м

або на 28%);
на централізованого водовідведення з 8,13 грн/м3 до 9,93 грн/м3 (зростання на 1,80 грн/м3 
або на 22,1%).

на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) з 7,76 грн/м' до 10,10 грн/м3 (зростання на 2,34 грн/м3 
або на 30,2%);
на послугу централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем) з 8,42 грн/м3 до 10,56 грн/м3 (зростання на 2,14 грн/м3 або на 25,4%).

- Декусара В.В. -  заступника міського голови, який зазначив що необхідно прийняти 
зазначені зміни, оскільки низька окупність тарифів негативно впливає на якість централізованого 
водопостачання та водовідведення та послуг з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем).

- Москалика І.В. -  директора Департаменту ЖКГ, який запропонував підтримати зміни на 
2020 рік до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 "Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення" та до постанови НКРЕКП від 26 листопада 
2015 року № 2868 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб'єктам



господарювання, які є виконавцями цих послуг". Протокол проведення відкритого обговорення 
надіслати до НКРЕКП та оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства.

За результатами обговорення
ВИРІШИЛИ:
1. Вважати відкриті обговорення (відкриті слухання) такими що відбулися та підтримати 

зміни до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 "Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення" та до постанови НКРЕКП від 26 листопада 
2015 року № 2868 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам 
господарювання, які є виконавцями цих послуг" КП "Кременчукводоканал" на 2020 рік.

2. Направити протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) змін до 
постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 "Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення" та змін до постанови НКРЕКП від 26 
листопада 2015 року № 2868 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг" до НКРЕКП та оприлюднити на 
офіційному веб-сайті підприємства.

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

Заступник міського голови В.В. Декусар

В. О. Шаповал



Продовження додатка 4

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення від 21.05.2019р.

№
з/п П. І. Б. Назва підприємства 
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