
ПРОТОКОЛ
вщкритого обговорення (слухання) проекту р1шень НКРЕКП щодо внесения змш до 
постанов «Про внесения змш до постанови НацюнальноТ комюй, що здшснюе державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 16 червня 2016 року № 1141», 
«Про внесения змш до постанови НацюнальноТ комюй, що здшснюе державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 26 листопада 2015 року № 2868»

на 2018 р!к по КП ДОР «Аульський водовщ»

Мкце проведения: Дата:
актова зала КП ДОР «Аульський водовщ» 21.08.2018
Комплекс буд1вель та споруд № 2, смт Аули, початок: 10 год. 00 хв.
Криничанський район, Дншропетровська область

ПРИСУТН1:

ЛЮБ1НЕЦБКА 
Юл1я Володимир1вна

Г олова вщкритого обговорення (слухання) - 
Заступник начальника управлшня -  начальник вщщлу 
контрольних перев1рок в сфер1 комунальних послуг 
Управл1ння НКРЕКП у Дншропетровськш облает!

БЕЗУС Заступник голови ДншропетровськоТ обласно'Т ради по
Валерш Олександрович виконавчому апарату -  начальник управлшня житлово-

ШИПКА
Микола Ярославович

комунального господарства та комунально1 власност1

Заступник начальника управл1ння житлово- 
комунального господарства та комунально'Т власност1 -  
начальник в1дд1лу житлово-комунального господарства 
виконавчого апарату ДншропетровськоТ обласно'Т ради

ДРАКА
1гор Миколайович

Г олова Аул1вськоТ селищно'Т ради -  представник органу 
мюцевого самоврядування

НЕОПРЯТНИЙ 
Вггалш Олександрович

В. о. генерального директора КП ДОР «Аульський
ВОДОВ1Д»

БОНДАРЕНКО 
Анатолш Анатолшович

Головний шженер КП ДОР «Аульський водовщ»

СТЕПАНОВА 
В1ктор1я Олепвна

Начальник в1ддщу економ1ки та зароб1тноТ плати 
КП ДОР «Аульський водовщ»

ЧУМАЧЕНКО 
Ксешя Володимир1вна

Секретар вщкритого обговорення, шженер 2 категорп 
виробничо-техшчного в1дд1лу КП ДОР «Аульський 
водовщ»

1н Ш1 учасники В К1ЛЬКОСТ1 / ' У  ОС1б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



1. Обговорення питания щодо коригування тарифгв на послуги з 
централгзованого водопостачання/водовщведення та на послуги з централгзованого 
постачання холодноТ води, водовщведення (з використанням внутргшньобудинкових систем) 
КП ДОР «Аульський водовщ» на 2018 р к , розгляд пропозицш та зауважень.

СЛУХАЛИ:

ВСТУПНЕ СЛОВО: ЛЮБШЕЦЬКА Ю.В. - заступника начальника управлшня -  
начальник вщдшу контрольних перевгрок в сфер1 комунальних послуг Управлшня 
НКРЕКП у Дншропетровськш области прошформувала присутшх, що 12 липня 2018 року 
вщбулося засщання НКРЕКП, у форм1 вщкритого слухання, на якому було схвалено проекти 
постанов НКРЕКП «Про внесения змш до постанови Нацюнально!' комки, що здшснюе 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 16 червня 2016 року 
№ 1141», «Про внесения змш до постанови Нацюнально!' комки, що здшснюе державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 26 листопада 2015 року № 
2868» щодо коригування дгючих тариф1в на 2018 р к .

Проекти постанов НКРЕКП та матер1али, що обгрунтовують прийняття ргшень, 
оприлюднено на офщшному веб-сайт1 НКРЕКП та на сайт1 КП ДОР «Аульський водовщ» з 
метою одержания зауважень 1 пропозицш. Пропозицй та зауваження приймались до 20 липня 
2018 року.

Пропозищя отримана вщ КП ДОР «Аульський водовщ» щодо збшынення цши на 
закушвлю рщкого хлору у ТОВ «Аульська хлоропереливна станщя» з 01 серпня 2018 року.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАНИЮ: СТЕПАНОВУ В.О. -  начальника вщдшу економки та 
зароб1тноТ плати КП ДОР «Аульський водовщ», яка повщомила, що на виконання постанови 
НКРЕКП вщ 30.06.2017 № 866 «Порядок проведения вщкритого обговорення проекпв 
р1шень НащональноУ ком1сЙ, що зд1йснюе державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» КП ДОР «Аульський водовщ» були проведет вщкрит1 обговорення 12 
кв1тня 2018 року та прошформовано споживач1в про нам1р зд1йснити змшу тариф1в шляхом 
коригування окремих статей витрат.

Необхщнють встановлення тариф1в на централ1зоване
водопостачання/водов1дведення та послуги з централ1зованого постачання холодно!' води, 
водовщведення (з використанням внутр1шньобудинкових систем) на 2018 р к  пов’язана 13 
зростанням ц1н/тариф1в на електроенергш (на 10,38%), реагента, зростання з 01.01.2018 року 
прожиткового м1н1муму, м1шмально1 зароб1тно1 плати вщповщно до галузево!' та 
територ1ально1' угод та рентно!' плати за спец1альне водокористування.

Начальник вщдшу економки та заробшю!' плати Степанова В.О. прошформувала про 
р1вень Д1ючих тариф1в та тарифгв, яю схваленг проектами ргшень НКРЕКП 12 липня 2018 
року:

Тарифи за 1м3 з Г1ДВ, грн.

Д1ЮЧ1
схваленг
НКРЕКП

(12.07.2018)

на встановлення 
НКРЕКП

центпалгзоване водопостачання

споживачам, яю е суб'ектами 
господарювання у сферг централгзованого 
водопостачання та водовщведення

3,432 3,84 3,84



споживачам, як1 не е суб'ектами 
господарювання у сфер1 централ1зованого 
водопостачання та водовщведення

4,968 5,712 5,712

централ13оване водовщведення 5,16 6,06 6,06

централ1зоване постачання холодно! води 5,028 5,772 5,772

централ1зоване водовщведення (з 
використанням внутр1шньобудинкових 
систем!

5,22 6,12 6,12

Голосували:
За - т / /  ошб
Проти - ( '  ОС1б
Утримались - С' ос1б

УХВАЛИЛИ:

1. Вщкрите обговорення проекНв р1шень НКРЕКП проведене на засадах гласности 
в1дкритост1 1 визнаеться таким, що вщбулося.

2. Пщтримати необхщнють коригування та встановлення на 2018 р к  тариф1в на 
послуги центрашзованого водопостачання та водовщведення, послуги з 
централ13ованого постачання холодно!' води, водовщведення (з використанням 
внутр1шньобудинкових систем) по КП ДОР «Аульський водовщ».

3. Направити подписаний протокол вщкритого обговорення щодо необхщност1 
коригування та встановлення тариф1в на 2018 р к  на послуги централ1зованого 
водопостачання та водовщведення, послуги з централ1зованого постачання 
холодно! води, водовщведення (з використанням внутр1шньобудинкових систем) 
до Нацюнально! комюй, що зд1йснюе державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.

4. Оприлюднити протокол вщкритого обговорення на веб-сайт1 пщприемства.

Додаток №3 до Порядку проведения вщкритого обговорення проеюпв р1шень 
НКРЕКП «Таблиця узгоджених позиц1й до проекту постанови НКРЕКП «Про внесения змш 
до постанови Национально! ком1сй, що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, вщ 16 червня 2016 року № 1141; та вщ 26 листопада 2015 року 
№2868» на 2 арку шах.

Протокол пщписали:

Г олова вщкритого обговорення -
Заступник начальника управлшня -  начальник в1ддшу я
контрольних перев1рок в сфер1 комунальних послуг

Управлтння НКРЕКП у Дшпропетровськш облает! ^  Ю. В. Любшецька



Заступник голови ДншропетровськоУ обласноУ ради по 
виконавчому апарату -  начальник управлшня житлово- 
комунального господарства та комунальноТ власност!

Заступник начальника управлшня житлово-комунального 
господарства та комунальноУ власност1 -  начальник вщцшу 
житлово-комунального господарства виконавчого апарату 
ДншропетровськоУ обласноУ ради

В.О. Безус

М.Я. Шипка

Г олова Аул1вськоУ селищноУ ради

В. о. генерального директора КП ДОР «Аульський водовщ»

Секретар в1дкритого обговорення,
1нженер 2 категор!! виробничо-техн1чного в1дд1лу

1.М. Драка

В.О. Неопрятний

К.В. Чумаченко



Додаток 3

до Порядку проведения 
вщкритого обговорення проекпв 
ршень НащональноТ комюи, що 
здшснюе державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних 
послуг В1Д 21.08.2018

Таблиця узгоджених позицш до проект постанови НКРЕКП «Про внесения змш до постанови Нацшнально'Т комюи, 
що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 16 червня 2016 року № 1141»

Редакщя сшрно'Т частили проекту 
р1ше1111я/частини проекту р1ШСННЯ, ДО ЯК01 

висловлено

Зм1ст зауважень (пропозицш) Мотиви Тх вщхилення/спос1б врахування.

пщпункт 13 викласти в такш редакцп:
«13) комунальному пщприемству 
Дншропетровсько'Т обласноТ ради «Аульський 
водовщ» 31 структурою, наведеною в додатку 13 
до ще'Т постанови: тариф з централ 130ваного 
водопостачання для споживач1в, яю е суб’ектами 
господарювання -  3,20 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартють); тариф з 
централ 130ваного водопостачання для 
споживач1в, яю не е суб’ектами господарювання 
-  4,76 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартють); тариф з централ1зованого 
водовщведення — 5,05 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартють);»

Пропозищя КП ДО Р «Аульський водовщ»: 
пщпункт 13 викласти в такш редакцп:
«13) комунальному пщприемству 
ДншропетровськоУ обласноТ ради «Аульський 
водовщ» 31 структурою, наведеною в додатку 13 
до ще'Т постанови: тариф з централ 130ваного 
водопостачання для споживач1в, як 1 е суб’ектами 
господарювання -  3,35 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартють); тариф з 
централ 130ваного водопостачання для 
споживач1в, як1 не е суб’ектами господарювання -  
4,91 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартють); тариф з централ1зованого 
водовщведення -  5,00 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартють);»

Прийнято:
вщ КП ДОР «Аульський водовщ» надшшли 
обгрунтування стосовно витрат на реагента. 
ПропозицГТ не враховано, тому що прогнозна цша 
ресурсу визначаеться за формулою, де враховуеться 
фактична цша (тариф) ресурсу (послуги) на момент 
подання заяви, вщповщно до пункту 2.1 Порядку 
формування тариф1в з централ1зованого 
водопостачання та водовщведення, затвердженого 
постановою НКРЕКП вщ 10.03.2016 № 302.

Таким чином, пщпункт 13 викласти в такш редакцЙ:

«13) комунальному пщприемству ДншропетровськоТ 
обласноТ ради «Аульський водовщ» 31 структурою, 
наведеною в додатку 13 до ще'Т постанови: тариф з 
централ1зованого водопостачання для споживач1в, яю 
е суб’ектами господарювання -  3,20 грн за 1 куб. м 
(без податку на додану вартють); тариф з 
централ1зованого водопостачання для споживач1в, яю 
не е суб’ектами господарювання -  4,76 грн за 1 куб. м 
(без податку на додану вартють); тариф з 
центрашзованого водовщведення -  5,05 грн за 1 куб. 
м (без податку на додану вартють);»



Додаток 3

до Порядку проведения 
В1дкритого обговорення проекта 
ршень Нащонально'Г комюЙ, що 
здшснюе державне регулювання 

у сферах енергетики та 
комунальних послуг вщ 21.08.2018

Таблиця узгоджених позицш до проект постанови НКРЕКП «Про внесения змш до постанови НащональноУ комюй, 
що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вщ 26 листопада 2015 року № 2868»

Редакщя сшрноУ частини проекту 
р1шення/частини проекту р1шення

Зауваження та пропозицп Спос1б врахування або мотиви вщхилення зауважень 
(пропозицш)

шдпункт 3 викласти в такш редакцй:

«3) кому нал иному пщприемству 
ДншропетровськоУ обласноУ ради «Аульський 
водовщ» 31 структурою, наведеною в додатку 
3 до Ц1€ 1 постанови: тариф на послугу з 
централ 13ованого постачання холодноУ води -  
4,81 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартють); тариф на послугу з централ!зованого 
водовщведення -  5,10 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартють);»

Пропозищя КП ДОР «Аульський водовщ»:
пщпункт 3 викласти в такш редакщУ:

«3) комунальному пщприемству 
Дншропетровсько1 обласно'1 ради «Аульський 
водов1д» 31 структурою, наведеною в додатку 
3 до щеУ постанови: тариф на послугу з 
централ 13ованого постачання холодноУ води -  
4,97 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартють); тариф на послугу з централ 130ваного 
водовщведення -  5,06 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартють);»

Прийнято:

У зв’язку 13 вщхиленням пропозицш, щодо перерахунку 
витрат на придбання реагентов в структур! тариф1в на 
централ 130ване водопостачання та водовщведення, тариф на 
послуги з постачання холодноУ води, водовщведення з 
використанням внутршньобудинкових систем) залишаеться 
без змш, вщповщно до Порядку формування тариф 1в на 
послуги з централ 130ваного постачання холодноУ води, 
водовщведення (з використанням внутршньобудинкових 
систем), затвердженого постановою НКРЕКП вщ 10.03.2016 
№ 303.

Таким чином, пщпункт 3 викласти в такш редакцП”:

«3) комунальному пщприемству ДншропетровськоУ 
обласноУ ради «Аульський водовщ» 31 структурою, 
наведеною в додатку 3 до щеУ постанови: тариф на послугу з 
централ 130ваного постачання холодноУ води -  4,81 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартють); тариф на послугу з 
централ 13ованого водовщведення -  5,10 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартють);»


