
Вiдкритi слухання розпочалися об l l год.
комунального пiдприемства <Мiськтепловоденергiя>
вул. Тiмiрязева, |2З, поверх 3.

протокол
вiдкритих слухань з розгляду питання перегляду тарифiв на пос,цуги з

централiзованого постачання холодноi води та водовiдведення (з використанням
внутрiшньобулинкових систем) на 2019 piK

ryr. Кам' янець-IIодiльсь кий 27 червня 2018 року

00 хв. в примiщеннi актового заJIу
за адресою: м. Кам'янець-Подiльський,

/]ля участi в вi,,1критому c,пyxaнIii зарееструвалось З5 осiб, з яких :

Запропrенi:

I'оршупов I'.I. - першлtй заступник п,tiського голови

I'ypcbKa м.д. - диреitтор департаNlенту економiки та розвитку iнфраструктури MicTa
Кам'янеllь-Подiльськоi шл i ськсli ра;:Iи "

Ilрисутнi:

Споrкивачi т,а меrпканцi гроN,{адLI ]\{. Кам'ялtця-Подiльсьtсого, представники кп
кМiськтепловоленергiя>, всього ЗЗ особи.

Порялок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря вiдкритих слухань.
2. Затвердження порядку денного та регламенту проведення вiдкритих слухань.
3, ДоповiДь начальНика планОво-еконоМiчногО вiддiлУ КП кМiськтепловоденергiя>

Марченко Н.П.
4. Розгляд письмових пропозицiй та зауважень з приводу перегляду тарифiв на

послуги з централiзованого постачання холодноi води та водовiдведення (з використанням
внутрiшньобулинкових систем) на 2019 piK,

5, Розгляд усних та письмових пропозицiй i зауважень з приводу перегляду тарифiв на
послуги з централiзованого постачання холодноi води та водовiдведення (з використанням
внутрiшнЬобудинкоВих систем) на2019 piK, поданих на вiдкритому слуханнi.

l. Перше питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Семенова с.в. начfu,Iьника вiддiлу юридичного супроводу та контролю кП
кмiськтепловоденергiя>, Повiдомив, що пiдставою для проведення вiлкритих слухань с
розгляд питання перегJlяду тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодноТ води
та водовiДведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) на2019 piK.

Годлевського Е.М. * юрисконсульта вiддiлу юридичного суlтроводу та контролю КП
кмiськтепловоденергiя>, Повiломив, що на вiдкритих слуханнях зарееструвались: 2 особи -
представники органУ мiсцевого самоврядУвання (виконавчий KoMiTeT Кам'янець-Подiльськоi
MicbKoi ради), 1 l осiб - предстаВники суб'екта госпоДарюваннЯ (КП кМiськтеIIловоденергiя>)
та22 особи - споживачi та мешканцi громади м. Кам'янця-Подiльського.

)



|"
I

l семенова C.t].. який IIагоjlосив. rцо пiдсrавоIо для проведення вiдкритих слУханЬ с
l, постанова НКРЕКП N9 86б вiл З0.06.2017 р. <I1po затвердження Порядку проведення

вiдкритоl,о обговорення проектiв рirпень Нацiональнот koMiciI, шо здiйснюе дер}кавне

регуjlюваНня у сферах енергетики та комунzuIьних послуг),
оголошення пр() проведенняI обговорень (слухань) та письмовi обгрунтування

необхiдriостi перегляду тарифiв на послуги з Ltентра-пiзованого постачання холодноi води та

во]]овiдведення (З викорис,га}{ня\,1 вну,I,рiшrльобуJ{инкових систем) на 2019 piK було

розмiшlено на сайтi Kll кМiськ,гепJ]оводегтергiял 12.06.2018 р.

flля роботи вiдкритих с.цyхань. ведення протоколу та пiдрахунку гоЛосiв НеОбХiДНО

обрати голову та секретаря.

['уля п.д. - начальFIика виробничо-технiчного вiддiлу кП <Мiськтепловоденергiя>.

запропонував обрати Семенова с.в. - начаrlьника вiддiлу юридичного супроводу та

контродю КП кМiсь.ктепJtово,,Iенергiя,, - головоIо вiдкритих слухань, Годлевського Е.М. -
юрискоt{сульта вlддlJIу юридичIIого супроводу та контролю КП <Мiськтепловоденергiя> -

секретарем вiдкритих слухань.

ухвдлИJIИ: обрати CeMeHotla С.В. головою вiдкритих слухань, Годлевського Е.М.
секретарем вiдкритих cjIyxaHb,

I'оJIоСУВАJIИ:

кЗа>-11
<Проти> - 0
<Утримапись> - 0

2. Щруге питання порядку денного.

СJIУХАJIИ:

Семенова С.В. Запропонував затI]ердити порядок денний та регламент проведеFIня

вiдttритих слухань.

УХВдЛИЛИ: затвердити гIоряjlок денний та регламент гIроведення вiдкритих

cjIyxatib в насr,упнiй pe,'taKuii:

10:45 - 11:00 .- ресстраIцiя учасникiв вiдри,гих слухань;

1 1:00 - 1 1:05 - вiдкритгя вiдкритих слухань, обрання голови та секретаря вiдкритих

слухань;
1 1:05 - 1 1 :30 - обговореtlня питань вiдкритих слухань;

виступ доповiцача до.10 хв.;

заtIитаIlilя ,га вlдгlоl]lд1 ло ) хв.

ГОЛОСУВАЛИ:

кЗа>-1l
кПроти> - 0
кУтримались>> - 0

З. fретс: IIитання порядку денного.

СJIУХАЛИ:

Марченко [l.п. нача-цьника планово-еконоплiчного вiддiлУ пiдприсмства.

повiдошtила, що кп кмiськтепловоденергiя> с лiцензiатом нкрЕкп дiяльностi з

центра-чiзованого водолостачання,га воловiдведення,



Вiдповiдно до рiшеtrь Камt'янець-Ilодiльськоi MicbKoi ради М 4 вiд 05.02,2010 р.,Nр 1 вiд 2].|0.201 1 року <Про визначення виконавIIем житлово-комунальних та iнших послугКП "Мiськтеплоtsоденергiя">. комунальне пiдприсмство ,,Мiсuпrarrпо"оденергiя'' визначеноl]иi(онавцем житлово-ItомунаJIьних послуг з централiзованого водопостачання .l,aводовiдведення, Заrва;кила, пIо розрахунки тарифiв на послуги з централiзованогопостаLIанl{я хо,]одноi tзодll, водовiдведення (з викори,станняN,I внутрiшньобудинкових систем)на 2019 piK Виконано вiДповiдтlо до постанови IJкрЕкп м"зоз вiд 10.0з,201б р. uпрозатвердх(ення 11орялку форпrування тарифiв на послуги з централiзованого постачанняХОЛОДНОi ВОДИ, ВОДОВiДВеДеННЯ (З uur.opr"rurr*r"n,, внутрiшньобулинкових систем)> зВраХува}{ня't зптiн вiдповiдtlо до Ilосl,аItови FIКРЕКП Ле 1 З-42 вiд oz.i|z'o'iio,'"no" 
"".Ь"",змiн до Порядку форшlування тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодноiводи, водовiдведення (з використанItям вIJу'рirriньобулrпrпuu"* систем)>. TaKoTt повiдомила,lЛО ДiЮ'Тi На ДаНИЙ ЧаС l'аРИСРИ - на 201 S piK. встановлено вiдповiдно до tIостанови нкрtrкгIм 157б вiд 28, 12,2о17 р, <tlpo в}Iесе}Iня :зпtiн до постанови НацiонацьноI Koп,ricii, tцо здiйснюсдер)Iiавне регулювання у сферах енергетики та коN,{унальних послуг, вiд 2б листопада 2015року JYэ 28б8). яка набрала чиtlностi i 25 .iu*ru 201 8 року.

Розмiр дitо.lих,гарифiв:

- посJI},га з цен,граjIiзоваittlго IIостачанIlя хололноТ води (з використаннямвн\,трitшtlьобудинкових сис,rем) 9.14 r,prt./ куб.м. без I1!B. 10.97 грн./ куб.п,r. з ПЩВ;- ПОСЛУГа З ЦеIrТРаЛiЗОВаНОГО ВОДОВiДВеДеIrня (з urnoprrarunnun't внутрiшньсlбудIrнкових систем) - 7,11r,pH./ куб.п,r. без ПддВ, 8,53 грн./ куб,м. з П{В,

Розмiр розрахункових тарифiв на 20l 9 piK:

- послуга з центраJтi:зовансlго постачаIIня хо.ltодноТ води (з використаннямвнутрiшньобу2lинкових сис,гепl) - l0.79 грн./ rсуб.пr. без Пl]В , 12,95 .рr) nyO.nn. з П{В, picT впорiвняtrнi з дiючим т.арифом стаIlо]]и.гь 18,0 Й;
- послуга з цетtтралiзо]]а]{ого водовi:tведення (з використаI]ням внутрiшньобудинковихсистеп,l) - i0,18 грн./ кчб.м. без I1!R. t2.22 грн./ куб.пл. з ПldВ, picT в порiвняннi з дiючимтарифошт становить 4З,З %.

ГIа змiну дiючих тарифiв впjIrI[IуjIи настугlнi чиIIники:

1) Збi,;tьtпус'ься BapTicTb гtt,Iтноi водл1 з системи центрашiзованоговодопостачання, яка пollalra у внvтрiшrlьобуJ{инкову систему, вiдповiлrjо до розрахунковоi
iffi;:iJ,:1'"i:*T|;':'|.:*'"i'o ВоДопостачання на 2О]9 piK u ро.r,р; i 0,24 грн./куб.м. (без

збiльшусться оплата за ски/{ стi,tних Bo;t вiд riентралiзованого постачання води звикорис,[анням внуТрiшньоб_п-.'lинкових систе\,I, вiдловiдно до розрахунковоi BapTocTi 1 куб. м.централiзОваноIО водовiдвеДеI{ня на 2019 piK в розмiрi q.Ьr '.рr.7-уОr. 
(без ПЩВ), picTстаIJовить 42,2 О/о:

2) Зростають вLIтрати IIа опJIату пРацi персонагrу, безпосерелttьо залученого ло
::::l:;.i"i]"ноГо 

процесy надання послуг. в зв'язку i пiлuЙенням iorripy про)ItитковогоN,I1Hl]\,1yM,y для працездатних осiб до_рiвня 1921.00 грн._ на одну особу, з грудFIя 2018 р.вiдповiдно ло Закону Украiни кIIро /(ерхtавний б.дrпЪ,. Украiни на 2018 piK>, - в порiвняннi зрiвнепl IIрожигitово.о r,tiHiп'y*,1, ;ur, праIIездаl,них осiб. прийнятим в розрахунках дiючихтарифiв в розмriрi 1762,00 грн.. - рiс,г станов иl,ь 9 Yо l,a в зв'язку з набраннях,{ чинностi нормГалузеlзсli угоди Nс 7 на 2O17-2Ol8 роки в новiй релакцii, вiдповiдно оо "nu" розрахунковiгодиннi тарифнi ставки та посадовi оклади працiвникiв водопровiдно-каналiзацiйногогосподарства зростають на 2З О/о.

PicT прямих ви,Iрат на оплату працi вводи становить 0.1 14l грн/ку,б.п,l.. в послyзi
грн/кл б.м,

послузi з централiзованого постачання холодноi
з централiзованого водовiдведення - О,|282



Планування витрат на оплатy прачi

забезпе.tенням b.liHiпla-lbHoT заробiтноТ плати та
здiйснюсться в установленому порядку iз

iнших гарантiй з оrrлати працi, передбачених

чинниI\,1 законодавствоNI.
3) Вiдповiдно до розrчriру фонлу оIIла,ги праlli, збiльшуються вiдрахування на соцlальн1

заходи, яttti становлятЬ 22 о/о в\дфон.itч оплаl,и праui працiвникiв,

РiстСДиноГосоцiа:tьllогоВНескУназагальнообоВ'яЗкоВеДержаВнесоцiальне
страхування працiвникiв в посл,чзi з lдентралiзованого постачання холоднот води становить

0,0251 грн/кr.б.rt,. в послчзi з tден,грапiзоuuпЪ.о водовiдведення - 0,0282 грн/куб,м,

4) Зрос,гають I]итрати, rlов'язанi з використаIIням пtатерiальних pecypciB, необхiдних

дJIЯ забезlrе.rенп" .,.rпопЪгiчного процесУ наданi{я посJIуГ (uuо,',l:-,паttивно-мастильних

матерiалiв. iншtих п,tа,герiалl,них витрат). ви,грати I]a опацення, освiтлення виробничих

прип,titцегtь. PicT прямих ш,taTcpiir.]tbHrtx I]и,грат в розрахункових тарисРах на 2019 piK в

пьрiвняrrнi з дirочипrи на данийt час ,гарифами станови]ь:

- послуга з цен,грапiзованого пос,гачання холодноТ води - 10,2О^, що становить 0,0026

грн,/ куб,пl,; 
З4,6 О/о,tЦо становить 0,0052

- послуга з центра.lriзоваIiого водовlлведенIIя

грн.i кl,б.л,r

5) Зростаlоть ви,Iрати ЗLII'а]IЬIIоВиробничого та адмiнiстративного призначення, як1

розподi;rяЮться мiЖ видамИ дiя:rьностi пiдприсtчtства, в зв'язку з ростом розмiру заробiтноi

плати вiдповiдно до розмiру про)ltиткового MiHiMyMy дtля працездатних осiб до рiвня 1921,00 грн, на

одну особу,. матерiалй"* p.Ъ.vp.iB. лослуг зi сторони по обслуговуванню виробничого процесу,

розподiл витрат зага-цьновиробничого та ацп,tiнiстративного призначення Miltt видами

лiяльностi пiдприемс,гва здiйсцюсться прогrорчiйно фо,ду оплати прачi основного

вltробничого персон&цу. задiяноr,о на Rиконаlлнi вiдповiдноТ дiяльностi,

вiлповiдно до К.,rаси(liкаltii праllюючих по бyхгалтерських рахунках згiдно додатку

до наказу <tlpo органiзачirо бу,хгаптьр.ur,п.о облirtу та облiкову полiтику пiдприсмства),

чисельнiсть персоналу, задiяного на послугах з централiзоваI-Iого пос,гаLIання холодноi води,

водовi;tведенI.Iя, з врахування]\{ частки персоналу зага,tьновиробничого та адмiнiстративного

призначення становить :

- Itослуl-а з ценr.ралiзованого пос,l,ачаilня 
:\:]lоlщоi 

води - 17,8 одиниlli;

- посл.yга :] tlенl,ралlзоl]i1llого водовiдвелення , 18,75 одиниць,

в розрахунку тарифiв па послуги на 2019 pik середньомiсячна заробiтна плата 1

пIтатного працiвника становить :

- послчга з централiзованого постачаI{ня_хололноi води - 7 465,32 грн;
.ПосJ]УГаЗЦеНТраjllЗоВаllоl.овоДовiДвеДеrlня1-7762'З0грн.

_la 1 квартал 2018 р. сере;lньол,tiся.tна заробi,l,на плата в еквiвалентi повноi зайнятостi 1

Iптатного працiвника лiяlльнос,ri становила:

.ПосЛУГазчентралiЗоВаНоГоПосТаЧанI{яхолодноТВоДи-6575,44грн.;
- посл,{га з централlзованого во]Iовijlведенгtя - б З10,70 грн,

PicT заробiтllоТ Il-пill,и в розрахуtlкових тарифах в порiвняннi з piBHeM

середньо\Iiсячrrоi заробi'rlоi IIJIати за 1 квартал 20l8 р. с,гановить:

- послуга з центрzuriзованого постачаннялх_олодноi води - 13,5 %;

- посJrVга з централlзоваI]ого водовiдведення - 23,0,

В розрахункч тарифiв на послYги з центра-пiзованого постачання холодноТ води та

воj{овi.(ведення (з викорис]аr,пrtпп u,,r,.рiшrньобулинкових систем) на 2019 piK прибуток не

п,:iан!,сться.



Сепrенова С.В. Запропонyвав визнати третс IIитання порядку денного вичерпаним та
перейти до розг-цяJ}, четвертого пtlтанIIя.

УХВАЛИЛИ: визнатr1 третс tjитання порrIдку денного вичерпаним та перейти до
розr,ляд), чеl вер,гого прtтання.

ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-1]
кГIроти> - 0
кУтрима-тIись> - 0

4. Четверте пит:lIIIIя IIорядку денного.

СЛУХАЛИ:

Сепtенова С.В. Заtrитав r]po надходження письмових пролозицiй та зауважень на
адресу пiдприеп.лс,l,tsа :] приводу перег,пялу тарифiв на послуги з централiзованого постачання
холодноТ води,tа водовiдведення (з використаItняN,I вI]утрiшньобулинкових систем).

I-одлевського Е.М. I lовiдомив, що письмових пропозицiй та зауважень на адресу
пiдприсмства не надходило.

Семенова С.В. Запропон,чвав визнати четtsерте питання порядку денного вичерпаним
та перейти до розглядч п'ятоI,о питання.

УХВАJIИJ[И: визнати четверте питання порядку денного виLIерпанип,t та перейти до
розгляi]у Il' ятого питанI]я.

ГОЛОСУВАJIИ:

кЗа>-11
кПроти> - 0

кУтрипtались> - 0

5. П'яте пllтання порядку денного.

СJIУХАJtИ:

Семенова С.В. Запитав про наявнiсть письмових пропозицiй i зауважень з приводу
перегляду тарифiв на пос,'tуги з цент,ралiзованого постачання холодноТ води та
водовiдведення (з виi(ористаFiItяN,I вttутрiпrttьобулиltкових систем) на 2019 piK, якi були
поданi на вiдкритому c"ryxallHi.

I'од"цевського F].М. I Iовiлопrив. шо IlисьN,,Iових пропозицiй i зауваяtень пiд час
проведення вiдttритих слухань подано не бчло.

Семенова С.В. Запропонував визнати п'яте питання порядку денного вичерпаним, а
вiдкриттi слухання такими, rцо вiдбу-цися i пiдлягають закриттю, протокол вiдкритих слухань
оприлrоднити на офiчiйному веб-сайтi пiдприемства ,га надiслати до НКРЕКП разом з заявою
на встановлення тарифiв на посл\,ги з llентрапiзованого постачання холодноi води та
водовiдведення (з виItористанняN{ внyтрirпньобулинкових систем) на 2019 piK.



YXBAJIIJII: вltзнати п'яте питання порядку денного вичерпним, а вiлкритi
обговореtlня TeKIl\II1. шо вi.Iб_,r,.пися i пiд.пягають закритт,ю. Протокол вiдкритих слухань
oпpr1.-]IofI{IITIJ I]i] офirtiЙноrr1, веб-саЙтi пiдприсмства та надiслати до LIItРЕItП разом з
заявоIо на встанов.lення тарифiв на посJlуги з центрапiзованого постачання холодноi води та
водовiдве.]ення (з вIlкорtIстання]\,{ внутрiшньобулинкових систем) на 20l9 piK,

ГОЛОСУВАЛИ:

кЗm-1l
кПроти> - 0
<Утримались> - 0

Голова вiдкритих слухань

Секретар вiдкритих слухань

начальник планово-економiчн

Перший
заступник мiського голови

Щиректор
департаменту екопомiки T:l

розвитку iнфраструкlури м
КамО янець-Подiльськоi шtiс

в Г.I.

Гурська М.Щ.

Семенов С.В.


