
,Щодаток 4
до Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень Нацiоналъноi
KoMicii, що здiйснюе державне регуJIювчtння
у сферах енергетики та комуIItшьних послуг

протокол

вiдкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП

"Про внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс держztвIIе регулюв.Iння у
сферах енергетики та комунЕtльних послуг, вiд 1б червня 201б року М 1 t41 ", яка передбачае
встановлення тарифiв на центрatлiзоваrrе водопостачilIня та централiзоване водовiдведення для

КП "Iрпiньводокil{tlл" на 2022piK.

15 грудня2021 року

Час проведення 13.00 м. Iрпiнь, вул. Соборна 1а

Запрошенi:

Пшrченко Т.П. - головний спецiа.пiст вiддiлу контрольних перевiрок у сферi

комунальних послуг управлiння НКРЕКП у Киевi та Киiвськiй областi

Маркушин О.Г. - мiський голова Iрпiнськоi MicbKoi рали

Каrrюра С.О.- начыIьник управлiння IPI та ЖКГ

Король П.П.- депугат Iрпiнськоi MicbKoi ради

Скрипник С.Ф.- депутат Iрпiнськоi MicbKoi ради

Костюк О.О.- директор КПП" Теплоенергошостач"

Загодiренко А.О.- начальник КП"IрпiньводокаЕал"

Печеневський М.О. - 1-й заступник начапьника КП"Iрпiньводоканал "

Ра.панський М.С. - заст. начаJIьника

Герасименко В.А.- гол. iнженер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПЕВ

З метою протидiТ поширенню KopoHaBipycy вiдкрите обговорення проекту постанови "Про
вIIесення змiн до tlостtlнови НацiональноТ KoMicii, що здiйсrпос державне регулюваIIня у сферах
енергетики та комунальних посJrуг, вiд 16 червня 2016 року }lЪ 1141 ", яка передбачае
встtlновлеЕня тарифiв на централiзовшrе водопостачання та центра.пiзов{ше водовiдведення для
КП "IрпiньводокаЕал" на 2022 piK проведено в режимi он-лйн трансляцii за допомогою
месенджера iз дотримаЕням заходiв, спрямоваIIих Еа запобiгадтня fiоширенню KopoнaBipycHoi
хвороби COVID-l9

заявок на )п{асть у вiдкритому обговореннi вiд фiзи.rrrих та юридиtших осiб, вiдповiдно до
оIIриJIюдненого повiдомпеншI на офiцiйному веб-сайтi КП "Iрпiньводоканал" не надiйшло.



Присутнi:

Панченко Т.П. - головний спецiалiст вiддiлу контрольних перевiрок у сферi

комунzrльних посJгуг управлiння НКРЕКП у Киевi та Киiвськiй областi

Маркушин О.Г. -мiський голова Iрпiнськоi MicbKoi ради

Каrrюра С.О.- начальник управлiння IPI та ЖКГ

Король П.П.- депугат Iрпiнськоi MicbKoi ради

Скрипник С.Ф.- депугат Iрпiнськоi MicbKoi рад.r

Костюк О.О.- директор КIIП "Теплоенергопостач"

Загодiренко А.О.- начаJIьник КП "IрпiньводокаЕал"

Печеневський М.О. - 1-й заступник начальника КП "IрпiЕьводокшIал "

Рачинський М.С.- заст. начапьника

Герасименко В.А.- гол. iнженер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПЕВ

Порядок денний :

1. ОбговоренЕя проекту постанови НКРЕКП "Про внесення змiн до постанови Нацiональноi

KoMicii, що здiйснюе доржtIвне регуJIюваIIня у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд
1б червня 2016 року Nе 1141", щодо встановлення тарифiв на цеЕтралiзоване водопостачаншI

та цеЕтрzlлiзоване водовiдведення на 2022piK. Розгляд заувtuкень та пропозицiй.

2. Прийняrгя рiшення за результатаIuи вiдкритого обговорення проекту вищевказаноi постшrови
IIро встtlновлеЕня тарифiв KoMyIIaJbHoMy пiдприемству КП "IрпiньводокаЕал" Ha2022piK.

Слухали:

По питапням порядцу денного слухали :

- начальника КП "Iрпiньводоканал" Загодiренка Арryра Олеговича, який зазнаIIив
наступне :

метою перегJIяду тарифiв на централiзовшrе водопостачання та централiзоване
водовiдведенЕя е приведенЕя тарифiв до екоЕомiчно обгрунтовtlного рiвrrя дtя забезпеченЕя

належноТ органiзацii виробничого процесу з центрtlлiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведенIuI, дотриманшI якостi наданIut послуг водопостачання та
водовiлведення Еа piBHi нормативноi.

При розраrуЕку тарифiв на 2022 piK об'еми по водопостачанню зросли на |4,23О/о ло
водовiдведенню на l2,87o/o .

На змiну тарифiв вплинули TaKi чинники :

- збiльшення виц)ат на електроенергiю на40,28 О/о,,



- збiльшення витрат на оплату працi на5О/о;

- збiльшення витрат IIа ц)анспортувttння cToKiB на31,7Yо;
- збiльшення виц)ат на податки з централiзовЕtного водопостачання на 27,57О/о;

- збiльшеIIня BapTocTi реагентiв, паJlивно-мастильних матерiалiв, матерiалiв на виконанIuI

ремонтних робiт та iнrrпrx витрат.

З досвiдУ попереднiХ перiодiв' цi тарифИ не е остатоЧними, вонИ можугь бути
вiдкоригованi НКРЕКП в частинi витрат, якi залежать вiд рiшень регуJuIтора, а с€II\4е

елекц)оенергii, витрат на траIIспортуванн;I cToKiB та iнших виц)ат, якi нараховуються на
повну собiвартiсть посJryг.

- начальника ПЕВ Сiнгаевську IHHy Олександрiвну, яка повiдомила, що пiдприемство
мае деякi зауваження та пропозицii щодо вреryлювання окремих питань, а саме :

1. У зв'язку з прийнятгям бюджету на2022 piK врахувати середнiй прожитковий MiHiMyM для
працездатних осiб в cyMi 2547,5 rрн.

2. Врахувати22Yо нарахрання на вiдкоригованиЙ ФОП;

3. Врахувати фактичну BapTicTb електриtlноi енергii, дuI повного покриття цих витрат за
p.lxyнoк прийнягого тарифу;

4. Врахувати тариф на ц)fiIспортувtlння cToKiB IIАТ АК "Киiвводоканал";

5. У зв'язку зi змiнаtrли в чинному законодавствi врахувати змiни щодо нарахувЕlння податкiв;

б. Пiсля коригування статей виц)ат, якi зазначенi вище перер€lхрати внески на регулювання та
2 Yо на обiговi кошти, що зttпишаються в розпорядженнi пiдприемства, на покриття змiни
BapTocTi скJIадових тарифу.

- головного спецiалiста вiддiлу контрольних перевiрок у сферi комунальних послуг
УПРавлiння НКРЕКП у Киевi та Киiвськiй областi Панченка Тараса Пецlовича, жий
зазнаIIив наступне :

Вiдповiдно до "Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
Нацiона.пьноi KoMicii, що здiйсIrюе державне регуJIювання у сферах енергетики та комунальних
посJцm" вiд 30.06.2017 Ns 8бб комунt}льне пiдприемство "Iрпiньводоканirл" провело вiдкрите
обговорення пит€lння щодо необхiдностi вст€lIIовлення тарифiв на централiзоване
ВОДОПОСТачання та водовiдведення на 2022 piK, протокол якого та вiдповiднi обгрунтовуючi
матерiали були спрямованi до НКРЕКП та напежним чином оприлюдненi. На засiданнi
НКРЕКП, що проводилось у формi вiдкритого сJrухаIIня 1 грулня 2021 року, схвtIлено проект
постtlIIови "про внесення змiн до постчшови Нацiональноi koMicii що здiйснюе державне
регулювtlння у сферах енергетики та комунальЕих послуг, вiд 1б червня 2016 року J\b 1141", яка
передбачае встановлення тарифiв на централiзоваrrе водопостачання та водовiдведення для КП
"Iрпiньводок€IIIаJI ".

З метою доведеЕIuI iнформацii щодо змiни тарифiв та одержztння зауважень i пропозицiй,
проект ВищезzВначеноi постанови разом з необхiдним пакетом документiв розмiщено на
офiцiйному веб-сайтi НКРЕКII.

Зауважень щодо оприлюднених матерiалiв, якi приймались до 13 грудня, не надходило.

На виконtlння вимог Порядку проведеншI вiдкритого обговорення проектiв рiшень
НКРЕКП, затвердженого tlостttновою вiд 30.0б.2017 NЬ 866, сьогоднi проводиться вiдкрите
обговоренIlя зzLзначеного проекту постанови НКРЕКП.



- мiського голову Iрпiнськоi MicbKoi ради Маркушина О.Г., який наголосив Еа тому,

що для забезпечoнIuI безперебiйноi роботи пiдприемства по наданню посJгуг мешканцям

регiону дiючi тарифи повиннi повнiстю покривати фактичнi витрати пiдприемства, що дозвоJuIе
пiдприемству вчасно виплачувати заробiтну плату працiвникаlrло сплачувати податки,
викоЕрати з€шлаЕовчtнi заходи по Iнвестицiйнiй програшri та планово-попереджувальним

ремонтаN,I, вчасно розрЕжовуватись за спожиту електроенергiю та надавати якiснi послуги
споживачап{.

Щоб не було значного тарифного наваЕтa:кенЕя на мешканцiв регiону Iрпiнська MicbKa

рада пiдтримуе щорiчне коригування тарифiв на послуги з централiзованого водопостачанIuI

та центрЕtJIiзованого водовiдведен}ul та погоджуеться з необхiднiстю коригрЕ}ннrI тарифу у
2022рочi.

За результатами обговорення вирiшили :

1. Пiдтримати проект постtlIIови НКРЕКП "Про внесення змiн до постtlнови Нацiонаrrьноi
KoMicii що здiйснюе держtlвне регуJIювtшня у сферах енергетики та комун:tльних послгуг, вiд
16 червня 2016 року J\Ъ 1141", щодо встановлення тарифiв на центрztлiзоване водопостачання

та центрапiзоване водовiдведенЕя IIа 2022 ptK з урiжуванням зtr}начених вище заувЕDкень та
пропозицiй.

2. Направити до НКРЕКП пiдписаний протокол вiдкритого обговореншI про схвалення

проекту постаIIови НКРЕКII "Про внесення змiн до tlостtlнови Нацiонаrrьноi KoMicii, що
здiйснюе державне реryлювання у сферzж енергетики та комунчrльних послуг, вiд 16 червня

201б року J',lb 1141", щодо встutновленrrя тарифiв на централiзовz}не водопостачаншI та

централiзоваIIе водовiдведення на 2022 piK та таблицю узгоджених позицiй до схвzrленого

проекту постtшови НКРЕКП.

Заперечення та доповнення :

Вiдкрите обговорення ввzDкати таким, що вiдбулось Еа засадах гласностi та вiдкритостi.
W*

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенЕям процедури, встановленоI
Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ KoMicii, що
здiйснюе держu}вне реryлювtlншI у сферах енергетики та комунапьних посJtуг, затв9рдженого
постаноry>ry,9ШФВКЦЫДЗО*-червня2Оl7 року J\b 8бб. Ы**}

Маркушин Олександр Григорович мiський голова Iрпiнськоi MicbKoi ради
(пiдпис, посаца, прiзвище, iм'я та уповноваженого представника
мiсцевих органiв виконавчоi або органiв мiсцевого саN{оврядування)

Панченко Т.П.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Сiнгаевська I.0.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

И lr,oll/
GЙЙ@-.*р"l



Продовження додатку 4

рЕестр
уrасникiв вiдкритого обговорення

Назва органiзацii (пiдприемства)

управлiння НКРЕКII у Киевi та
киiъськiй областi

головний
спецiалiст
вiддiлу
КОЕТРОЛЬНИХ
перевiрок у
сферi
коil,tунаJIьних
посJtуг

Iрпiнська MicbKa рада

iння IPI та ЖКГ
пiнська Micbka

КП" Iрпiньводоканал"
КП"Iрпiньводоканал" 1-й заступни

начальника
КП"Iрпiньводоканал"Рачинський М.С.

КП"Iрпiньводоканал"Герасименко В.А

Сiнгасвська I.0. КП"Iрпiньводоканал"

м
зlп

п.I.Б. Посада Пiдпис

1. Панченко Т.П.

znr/
2. Маркушин О.Г. мiський

голова ',"

6. Канюра С.о. начальни:/
1. Король П.П. депYтат ltr1 2
8. Скрипник С.Ф. Iрпiнська MicbKa рада депутат Сfifuэ
9. Костюк о.о. КПП" Теплоенергопостач" директор ' ъ710. Заголiоенко А.о. начаJIьник

m
11. печеневський

м.о.

#|2. Заступник
начальника

13. Головний
iнженеп ,7

|4. нача-пьник l
пЕв И /,rl,yl /
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