
протокол
вiдкритого обговорення проекry постанови НКРЕКП

(Пр0 внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйсЕю€ державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 2016 року.П(b 1141>, яка
передбачас встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване

водовiдведення для КП "Кременчукводоканал"

Щата: l6.12.202|p.
Час проведення: 1000 год

Мiсце проведення:
м.Кременчук, пров. ГероiвБресry, 35А
офiцiйний веб-сайт КП "Кременчукводоканал"
https ://kvk.pl.ua (платформа youtube)

Запрошенi:
кDеменчyцька Micbka рада КDеменччцькот MicbkoT ради КDеменчуцького Dайону Полтавськоi
областi:

Москалик I.B, - засryпник мiського голови - директор.Щепартаменту житлово-комун{шьного господарства

КременчучькоТ MicbKoT рали Кременчуuького району ПолтавськоТ областi

Присутнi:

Головуючий:

сектор Нацiональноi koMicii. що здiйснюе державне реryлювання y сферах енеDгетики та
комyнальних послчг v Полтавськiй областi

Мазука Г.П. - завiдувач сектору НКРЕКП у Полтавськiй облаотi;

КП "Кременчyкводоканал" :

Мальований В.О. - директор

Iгнатенко Т.В. - провiлний iнженер

Мартюк Н.В. - секретар засiдання

Вiдкрите обговорення проскту постанови кПро внесення змiн до постанови НацiонапьноI

koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16

червня 2О16 року J\Ъ l141), яка передбачае встановлення тарифiв на централiзоване

водопостачання та централiзоване водовiдведення дпя КП кКременчукводоканаJI) проведено в

режимi он-лайн трансляцii за допомогою месенджера iз дотриманням заходiв, спрямовtших на

запобiгання поширенню KopoнoBipycHoi хвороби COVID-1 9.

Порядок денний:

1. Обговорення проскту постанови кПро внесення змiн до постанови Нацiоншrьноi KoMicii, що
здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комун€}льних послуг, вiд lб червня 20lб

року N9 1141), яка передбачае встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

центршliзоване водовiдведення для КП кКременчукводоканаJI)).



2. Прийняття рiшення за результатаIчlи вiдкритого обговорення проекту вищевказЕtноi постанови

про встановлення тарифiв КП кКременчукводоканаJI) на2022 piK.

Слухали:

- Мальований В.о. - директор зд}начив, що вважа€ за необхiдне встановлення економiчно

обrрунтованого рiвня тарифiв на централiзоване водопостачання та центра_tliзоване

водовiдведення, оскiльки вiд цього зttлежить фiнансовий стан пiдприемства та його економiчний

розвиток.

Слухали:

- Мазуку Г.П. - завiдувача сектору НКРЕКП у Полтавськiй областi.

Вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональноi
KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою вiд 30.06.2017 Ns 866, КП <Кременчукводоканал) 16 грудня 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 оприjlюдненi. На
заоiданнi Нацiона_гlьноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, що проводилось у формi вiдкритого слухання 1 грулня 2021 року, схваJIено

проект постанови кПро внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 2016 року Ns 1141), яка
передбачае встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення для
КП кКременч}кводоканаJI)) .

З метою доведення iнформачiТ щодо змiни тарифiв та одержання зауважень i пропозицiй,
проскт вищезiLзначеноТ постанови ра:}ом з необхiдним пакетом документiв розмiщенО на

офiцiйному веб-сайтi НКРЕКП.
Зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та юридичних ОСiб, iХ

об'еднань, якi приймались до 13 грудня 2021 року у письмовому таlабо електронному виглядi,

надiйшли до НКРЕКП вiд КП кКременчукводоканал)).
Зауваження опрацьовано та надано вiдповiдь НКРЕКП згiдно з додатком 1 до протоколУ.
На виконання вимог Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень

Нацiональноi KoMiciТo що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою вiд З0.06.2017 М 866, сьогоднi проводиться вiдкрите

обговорення зазначеного проекту постанови НКРЕКП.

Слухали:

Iгнатенко Т.В. - провiдний iнженер надала iнформачiю вiдповiдно п.1.9 РоЗдiлУ I

"Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзОване

водовiдведення" затвердженого постановою нкрЕкП N9302 вiд 10.03.20lб року необхiдно до 1

червня 2021 року надати до НКРЕКП пакет документiв для встановлення тарифiв Ha2022piK.

Фахiвцями пiдприсмства були виконанi розрахунки тарифiв на 2022 piK. В рОЗРаХУнках

враховано BapTicTb матерiалiв, запчастин, пшIивно-мастильних матерiалiв, послуг cTopoHHix

органiзацiй, хiмреагентiв , електроенергiТ та iнше станом на 01травня202I РокУ.

КП кКременчукводоканаJI) було налано пропозицiТ до проекту постанови НКРЕКП "Про

внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 2016 року Jф1141" за такими показникап,Iи:



- щодо збiльшення фонду оплати працi та вiдповiдно сдиного внеску на
ЗаГаЛЬНООбОВ'ЯЗКоВе державне соцiальне стрчжування, у зв'язку з прийняттям Закону Про
,Щержавний бюджет Украiни на2022 piK.

- Щодо перерахунку об'емiв з централiзованого водопостачання, вiдповiдно до рiшення
Виконавчого KoMiTeTy Кременчучькоi MicbKoi рали Кременчучького району ПолтавськоТ областi
вiд 0l .|2.202lp. },lb1658 кПро затвердження КП <Кременчукводоканал> поточних iндивiдушIьних
технологiчних нормативiв використання питноТ води).

- щодо збiльшення витрат по податк&м, у зв'язку зi змiна"п,rи до Податкового кодексу
УкраiЪи.

На змiну тарифiв з урахуванням узгоджених пропозицiй до проекту постанови
нкрЕкп "про внесення змiн до постанови Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 16 червня 20lб року Ml141"
вплинули наступнi фактори:

- змiна обсягiв реалiзачii;
- збiльшення витрат на електроенергiю на 4IYо;

- збiльшення витрат на реагенти, що використовуються пiдприемством дJIя очищення,
знезараження води та cToKiB на2OYо;

- збiльшення витрат на амортизацiйнi вiдрахування на 157о;

- збiльшення витрат на сплату податкiв на 4О/о;

- зменшення витрат пов'язаних з обслуговуванням субкрелиту МБРР на1,OО/о (курсу
валIоти враховано на piBHi 28,6 грн за l дол.США);

- та iнш.
Змiни витрати на оплату прачi та ССВ вiдповiдно до зростання прожиткового

MiHiMyMy у 2022 роцi залишилися без розгляду (при цьому запланована середня заробiтна плата
на одного прачiвника пiдприсмства яка була урахована при встановленнi тарифу на2021, piK та

скJIадала 1З398 грн. теж не змiнилася),

Слухали:

- Москалика I.B. - заступника мiського голови - директора ,ЩепартаJ\,Iенту житлово-
комунального господарства Кременчучькоi MicbKoi рали Кременчуuького району Полтавськоi
областi, який зазначив, що MicbKa влада з розумiнням ставиться до об'ективних причин

перегляду тарифiв на послуги з центраJIiзованого водопостачання та централiзованого

водовiдведення на 2022 рiк, оскiльки низька окупнiсть тарифiв негативно впливас на якiсть

послуг.

Вирiшили:
1. Пiдтримати проект постанови НКРЕКП <Про внесення змiн до постанови НацiональноТ

KoMicii, що здiйснtос державне регулювання у сферах енергетики та комуншIьних послуг, вiд 16

червня 2016 року Jtlb l l41 )
2. Вiдкрите слухання проекту постанови НКРЕКП ,,Про внесення змiн до постанови

Нацiоlrальноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних

послуг, вiд 1б червня 2016 року JФ 1141) щодо встановлення тарифiв на централiзоване



водопостачанпя та водовiдведення КП <Кременчукводоканал> на 2022 piK вважати таким, що
вiдбулося й проведене згiдно з дiючим законодавством.

3. Скласти та пiдписати протокол вiдкритого обговорення.
4. Оприлюднити протокол вiдкритого обговорення на офiчiйному веб-сайтi НКРЕКП

кПро внесення змiн до постанови НацiональноI KoMiciT, що здiйснюс державне регулювання у
сферах енергетики та комун€шьних послуг, вiд lб червня 2016 року М 1 141).

ЗаперечеIIIIя та доповнення: вiд фiзичних та юридичних осiб не надходило.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

Вiдкриrе обговорення вважати таким,

встановлеIlоi Порядком проведення вiдкритого
KoMicii, що здiйсню€ державне регулювання у
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30 червня

що вiдбулось з порушенням процедури,

обговорення проектiв рiшень Нацiона-пьноi

сферах енергетики та комунальних послуг,
20l7 року М866.

Завiдува,r секlору НКРЕКП
у Полтавськiй областi
(головуючий)

Заступник мiського голови -

директор,Щепартаменту
житлово-ком),] Iального господа
КременчуuькоТ MicbKoi рали
Кременчучького району Полтавсь

.Щиректор

Г.П. Мазука

L В. Моска-rrик

В.о. Мальований

Секретар засiдаtrня Н.В. Мартюк

бdfrфт
элýлр,Т<{,'v'i7 i-r* t



рЕестр

учасникiв вiдкритого обговорення в режимi онлайн |6.t2.2021 року питання щодо
необхiдностi встановлення тарифiв з централiзованого водопостачаншI та

централiзованого водовiдведення на 2022 piK КП "Кременчукводоканал".

J\!
з/п

п.I.Б. Назва органiзацii
(пiдприемства) Посада Пiдпис

1 Мазука Г.П. Сектор НКРЕКП у
полтавськiй областi

Завiдувач сектору Zz'

2. Моска;lик I.B. мiськвиконком

Заступник мiського голови
- директор !епартаменту
житлово-комунального
господарства l
Кременчучькоi MicbK оi раф
Кременчучького району
полтавськоi областi j /

J. Мальований t].O. КП "КременчукводоканаJt" .Щиректор ,// W''t
4. Iгнатенко Т.R. КП "Кременчукводоканал" Провiдний iнженер ( {frшr
5. Мартюк Н.В. КП "Кременчукводоканал" Начальник ПЕВ ,ku-


