
Додаток 4
до Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень Нацiона_пьноi
KoMicii, що здiйснюе державне регулювання
у сферах енергетики та комунЕtльних послуг

протокол лъ 2

вiдкритого обговорення tIитання щодо необхiдностi коригування тарифiв

на централiзоване водопостачання та водовiдведення по КП "Iрпiньводоканал"

на 2021 piK.

25.05.2020 piK м. Iрпiнь

Запрошенi:

Маркушин О.Г. - перший заступник мiського голови Iрпiнськоi MicbKoT ради

Канюра С.О.- начаJIьник управлiння IPI та ЖКГ

,Щокай О.А.- начальник вiддiлу ЖКГ Бучанськоi MicbKoi ради

Абрамчук Д.В.- заступник селищного голови смт. Гостомель

Мостiпака С.В - заступник селищного голови смт. Ворзель

Король П.П.- депутат Iрпiнськоi MicbKoT ради

Пащинський О.С.- депутат Iрпiнськоi MicbKoi ради

Скрипник С.Ф.- депутат IрпiнськоТ MicbKoi ради

Костюк О.О.- директор КПП" Теплоенергопостач"

Загодiренко А. О. - начЕLIIьник КП " Iрпiньводоканал"

Коваленко В.М. - 1-й заступник начальника КП"Iрпiньводоканал "

Потьомiн С.Ю.- заст. начальника

Герасименко В.А.- гол. iнженер

Iсаченко Т.О.- гол. бухгалтер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПВВ



Присутнi:

Маркушин о.г. - перший заступник мiського голови Iрпiнськоi мiськоi ради

Канюра С.О.- начаJIьник управлiння IPI та ЖКГ

Докай о.А.- начальник вiддiлу жкГ Бучанськоi мiськоi рали

дбраrrлчук д.в.- заступник селищного голови смт. Гостомель

Мостiпака с.в - заступник селищного голови смт. Ворзель

Пащинський о.С.- депутат Iрпiнськоi MicbKoi ради

Скрипник С.Ф.- депутат Iрпiнськоi MicbKoi рали

Костюк о.о.- директор КПП "Теплоенергопостач"

Загодiренко А.о.- начшIьник КП "Iрпiньводоканал"

Коваленко в.м. - 1-й заступник начаJIьника КП "Iрпiньводоканал

Потьомiн С.Ю.- заст. начальника

Герасименко В.А.- гол. iнженер

Iсаченко Т.О.- гол. бlхгалтер

Сiнгаевська I.0. - нач. ПВВ

Порядок денний :

Обговорення питання щодо необхiдностi коригування тарифiв на централiзоване

водопостачання та водовiдведення на 2021 piK,

Слухали:

- начальника КП ''Iрпiньводоканал" Загодiренка Арryра Олеговича, який зазначив

наступне | 
"

вiдповiдно до "Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень

нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунЕtльних

послуг'' вiд з0.06.2017 Jft 866 комунttльне пiдприемство "Iрпiньводоканал" проводить вiдкрите

обговорення питtlння щодо необхiдностi коригуванIrя тарифiв на централiзоване

водопостачанIIя та водовiдведення у 2021 роui ,

На пiдставi вимог дiючого законодавства Украiни та постанов нацiонального Регулятора

пiдприемство пiдготува.тrо Розрахунки планових тарифiв на 2021 piK вiдповiдно до Порядку

формування тарифiв на центрzшiзоване водопостачаЕня та водовiдведення, зirтвердженого

постановою нкрЕкII вiд 10.03.2016 р. N9 з02 та Проuелури встановлення тарифiв на

центраrriзоване водопостачання та водовiдведення, затвердженоi постановою НкрЕкп вiд

24.0з.20lб р. JФ З64 якi булуть поданi до НКРЕКП до 01.06.2о20 року (вiдповiдно до дiючоi

постtlновИ). 1З траВня 202О року КП "Iрпiньводоканал" на своему сайтi оприлюднило для

9r/-''



вiдкритого обговорення iнформацiю щодо необхiдностi кориryвЕшня тарифiв на центрtlлiзоване

водопостачання та водовiдведення на 2021 piK.

перегляд тарифiв здiйснюеться з метою приведення ik до економiчно обгрунтованого

рiвня, що забезпечить :

угримання якостi н4дання послуг водопостачання та водовiдведення на piBHi

нормативноТ;

дотримувtlння та викоЕання норм трудового законодавства та Колективного договору ;

беззбиткову дiяльнiсть пiдприемства, вiдповiдно до вимог Господарського кодексу

Украiни.

при розрzlхунку тарифiв на 2o2l pik було враховано фактичнi об'еми споживання

електричноi енергii та фактичнi витрати пчшивно-мастильних матерiа-пiв за 2019 piK та

BpaxoBaHi дiючi тарифи Еа електроенергiю та паливно-мастильнi матерiали. Бiльшiсть витрат

закладена в тариф по фактичним витратап{ за 2019 piK. За розрахункаNIи плановi тарифи на

2021 piK пропонуються наступнi :

- на централiзоване водопостачання -10,00 грн. за м3 ( без П,ЩВ);

- на центрчtлiзоване водовiдведення-16,33 грн. за м3 ( без ПДВ);

З досвiду попереднiх перiодiв, poipaxoBaHi тарифи не е остаточними, вони можуть бути

вiдкоригованi НКРЕКП в частинi витрат по електроенергii, витрат на транспортування cToKiB,

та iнших витрат.

- начальника пвВ Сiнгаевську IHHy Олексапдрiвну, яка повiдомила, що проекти

розрахункiв тарифiв розрахованi з урахуванням :

- рiчних планiв лiцензованоi дiяльностi,
- норм питомих витрат пЕlливIIо-енергетичних pecypciB

- iндивiдуальних техЕологiчних нормативiв використання питноi води

- ЗУ ''Про оплату прачi ", Положень r'алузевоi угоди Ha2Ot'|-2021 роки, Колективного договору

та ЗУ "Про.Щержавний бюджет Украiни на 2020 piK.

При розрахунку тарифiв на 202l piK пiдпр".r.i"о врахувало фактичнi об'сми по

водопостачаннк) та водовhведенню за 2019 piK.

Так, в порiвняннi з об'емапли, що BpaxoBaHi в дiючому тарифi, об'еми по водопостачанню

зросли на3/6 О/о по водовiдведенню :на7,43 О/о.

при формуваннi витрат по електроенергii BpaxoBaHi фактичнi показники спохситоi

електроенергii у 2019 роui та фактичнi тарифи по електроенергii за KBiTeHb 2020 року, якi

становлятЬ 2,4|562 гРн. (беЗ пдв) протИ 2,284З грн. (без пдв), що закладено в дiючий тариф.

ВрахованО зниженнЯ BapTocTi реактивноi електроенергii з 0,2098грн.(без пдв) в дiючих

тарифах до 0,169003 грн. (без П,ЩВ) врахованих при розрахунку.

ПрИ розрахункУ витраТ пО податках, якi формува;rись на ocHoBi дiючих норм

ПодатковОго кодексу Украiни, BpaxoBaHi запланованi об'еми по водопостачанню. Податок на

землю заплановано на piBHi фактичних витрат за 2019 piK.



Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи розраховано з

прожиткового мiнiмуплу, що почне дiяти з 01.12.2020 року в розмiрi 2270 rрн. та виплат, якi
передбаченi колективним договором пiдприемства у вiдповiдностi до Га-пузевоi угоди .

Збiльшенi витрати на амортизацiйнi вiдрахування на 13001796 тис. грн., що пов'язано з

шрийняттям на баланс нових основних засобiв. На суму амортизацiйних вiдрахувань
пiдприемство сформуе Iнвестицiйну програму на 2021 piK.

В розрахунок тарифу на 202l piK пiдприсмство включа€ BapTicTb планово-
попереджувальних peMoHTiB, якi е необхiдними для забезпечення безаварiйноi роботи
пiдприемства. Зага-ltьна BapTicTb запланованих заходiв становить 5587,003 тис. грн. з них на
водовiдведення заплановано 287Зp2l тис. грн., на водовiдведення- 22Зl,З64 тис грн. та ремонти
на 482,618 тис .грн. -загальновиробничi витрати.

Заплановано зменшення витрат по паливно-мастильним матерiаламl що пов'язане зi
зниженням BapTocTi пttлива за останнiми цiнами. При цьому заплановано фактичне споживання
палива за даними 2019 року.

На сьогоднi витрати на транспорryвання cToKiB ПАТ "АК КиiЪводоканал" розрахованi
з запланованих об'емiв та дiючого тарифу на транспортуванIrя cToKiB, тому що новий тариф у
цього пiдприемства також на стадii обговорення.

Решта витрат закладена в тариф на piBHi фактичних витрат 2019 року та з урахуванням
iндексу iнфляцii в розмiрi I04,|Yo.

- першого заступника голови Iрпiнськоi MicbKoi ради Маркушина О.Г., який
наголосив на тому, що для забезпечення безперебiйноi роботи пiдприемства по наданню послуг
мешканцям регiону дiючi тарифи повиннi повнiстю покривати фактичнi витрати пiдприемства .

Невчасне прийнятгя тарифiв у 2019 роцi призвело до того, що пiдприемство за piK роботи
отримало збиток в cyMi 9944 тис. грн.

З 05.02.2020 року були прийнятi HoBi тарифи, якi наразi покривають фактичнi витрати
пiдприемства та дозволять вчасно виплачувати заробiтну плату працiвникам, виконувати
запланованi заходи по Iнвестицiйнiй програrrлi та надавати бiльш якiснi послуги споживачам.

Щоб не було значного тарифного навантаження на мешканцiв регiону Iрпiнська MicbKa рада
пiдтримуе щорiчне коригування тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання та
водовiдведення та погоджуеться з необхiднiстю коригування тарифу у 2021 роцi.

За результатаI\4и обговорення

Вирiшили :

1. Пiдтримати проекти тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення на 2021
piK.

2. Направити пiдписаний протокол вiдкритого обговорення та розрахунки тарифiв до
НКРЕКП для схвtIленшI проектiв вiдповiдних постанов НКРЕКП про встановлення тарифiв на

центра-тliзоване водопостачання та водовiдведення на 2021 piK.



Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi,
|:,,,,*,,, ,,,,,,,,"\

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоi

Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що

z7z а---

Маркушин Олександр Григорович 1-й заступник голови Iрпiнськоi MicbKoT рали

(пiдпис, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженого представника

мiсцевих органв виконавчо1 або органiв мiсцевого самоврядування)

(пiдпис
Загодiренко А.О,

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

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



Продовження додатку 4

рЕестр
1^rасникiв вiдкритого обговорення

Ns
з/п

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

1 Маркушин О.Г. Iрпiнська MicbKa рада 1-й заступник
мiського
голови / Фr

2. Каrrюра С.о. управлiння IPI та ЖКГ начальниI( (ffij2
J. !окай О.А. ВiДДiл ЖКГ Бу.rанськоТ мiськоi ради начальник /-,Ь,./r/-/)'
4. Абрал,rчук Д.В. селищна рада смт. Гостомель заступник /,./, r a1
5. Мостiпака С.В. селищна рада смт. Ворзель заступник ,у/а4->
6. Король П.П. Iрпiнська MicbKa рада депугат lr?."аЫ
7. Пащинський о.С. Iрпiнська MicbKa рада /2 r'
8. Скрипник С.Ф. Iрпiнська MicbKa рада депутат

'Эя4
9. Костюк о.о. КПП" Теплоенергопостач" директор ё v-lP
10. Загодiренко А.о. КП" Iрпiньводоканал" начальник ж
11 Коваленко В.М. КП"Iрпiньводоканал" 1-й заступниft

начальника
.u --

12. Потьомiн С.Ю. КП"Iрпiньводоканал" Заступник
начr}льника ý^Ф

l3. Герасименко В.А КП"Iрпiньводоканал" Головний
iHx<eHep ?,

|4. Iсаченко Т.о. КП"Iрпiньводоканал" Головний ./,
оухгалтер

'ffirr/
15. Сiнгаевська I.0 КП"Iрпiньводоканал" Нача.пьник

пвв hйr,2,
1t n12 /r-.21/>S гa,/ , 2-7_,бГ-ц v/)

/,/ /,


