
ПРОТОКОЛ
відкритих обговорень проектів постанов НКРЕКП:

1. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 
1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

2. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 
2868» щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),

для КП «Міськтепловоденергія» (код ЄДРПОУ 36588183, м. Кам’янець-
Подільський).

м. Кам’янець-Подільський 14 листопада 2017 року

Відкриті обговорення (слухання) було проведено 14 листопада 2017 року у 
приміщенні КП «Міськтепловоденергія» за адресою: м. Кам'янець-Подільський. 
вул. Тімірязєва. 123.

ПРИСУТНІ:

Для участі у відкритому обговоренні зареєструвалося 26 учасників.

Від сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, у Хмельницькій області

- Завідувач сектору Кукуруза В.Л.
Від Кам’янець-Подільської міської ради присутні:

- Заступник міського голови Савчук В.А.
- Директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста 

Гурська М.Д.
Від КП «Міськтепловоденергія»

- Генеральний директор Гордійчук В.Г.
- Начальник планово-економічного відділу Марченко Н.П.
- Секретар відкритого обговорення Годлевський Е.М.

Від інших підприємств, установ, організацій та громадськості - 20 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення проектів постанов НКРЕКП:
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 
1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 
2868» щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

2. Прийняття рішення щодо результатів відкритого обговорення проектів 
вищевказаних постанов про тарифи на централізоване водопостачання та 
водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води.



водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для всіх категорій 
споживачів КП «Міськтепловоденергія».

СЛУХАЛИ:

1. Завідувача сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, у Хмельницькій області Кукурузу В.Л.. 
який проінформував наступне.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, КП
«Міськтепловоденергія» 04 серпня 2017 року провело відкриті обговорення проектів 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, на централізоване 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 
систем) для всіх категорій споживачів, протокол яких та відповідні обгрунтування 
були надіслані до НКРЕКП та оприлюднені.

На засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, що проводилось у формі відкритого слухання 12 жовтня 2017 року, 
схвалено проекти наступних постанов:
- «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 
1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;
- «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 
2868» щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Проекти зазначених постанов НКРЕКП разом з протоколом відкритих 
обговорень проектів тарифів КП «Міськтепловоденергія» та розрахунковими 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень, оприлюднено з метою одержання 
зауважень і пропозицій шляхом розміщення 13 жовтня 2017 року на офіційному веб- 
сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб, їх об 'єднань, які приймались до 13 листопада 2017 року у 
письмовому та/або електронному вигляді до НКРЕКП не надходило.

На виконання вимог Порядку проведення відкритих обговорень проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, сьогодні 
проводиться відкрите обговорення зазначених проектів постанов НКРЕКП.

2. Начальника планово-економічного відділу Марченко Н.П., яка проінформувала 
наступне:

Згідно ст. 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на принципах 
забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють 
та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та 
досягнення рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво.

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, 
що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових 
економічно обгрунтованих витрат з причин, які не затежать від виконавця/виробника,



зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, 
орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на 
паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять 
коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на 
затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких 
цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом 
коригування лише тих складових структури цін/тарифів. за якими відбулися цінові 
зміни в бік збільшення або зменшення».

Згідно з п. 1.9 Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення», для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення ліцензіат подає до НКРЕКП в строк до 10 серпня кожного року 
заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними 
матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

Відповідно до п. 1.7. Постанови від 10.03.2016 № 302, у разі зміни протягом 
строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не 
залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення мінімальної заробітної 
плати, податків і зборів, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення 
або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, 
може проводитися коригування лише тих складових структури тарифів, за якими 
відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

Враховуючи вищевикладене, підприємство здійснило розрахунки тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на 2018 р. для всіх категорій споживачів, відповідно до 
Постанов НКРЕКП від 10.03.2016 №№ 302,303 «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням вну трішньобудинкових систем)».

Розмір розрахункових тарифів на 2018 рік був наступний.

Проект тарифів за розрахунками підприємства на централізоване 
водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) для всіх категорій споживачів

Категорія
споживачів

Одиниці
виміру

Діючий 
тариф, з ПДВ

Проект тарифу, 
з ПДВ

Відхилення,
%

Централізоване
водопостачання

грн./куб.м 9,62 11,88 23,5

Централізоване
водовідведення

грн./куб.м 7.45 9.48 27,2

Послуга з 
централізованого 
постачання холодної 
води (з використанням 
внутрішньобудинкових 
систем)

грн./куб.м 10,15 12,64 24,5

Послуга з 
централізованого 
водовідведення (з 
використанням

грн./куб.м 7,85 9,96 26.9



внутрішньобудинкових
систем)

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про
затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, шо здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», КП «Міськтепловоденергія» провело відкриті обговорення 
проектів тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послугу з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік для всіх категорій споживачів, які 
відбулися 04 серпня 2017 року.

Результати відкритого обговорення було оформлено протоколом, який було 
оприлюднено на офіційному веб-сайті підприємства та наданий до НКРЕКП.

Причини, що зумовили зростання тарифів:

1. Стаття витрат «Електрична енергія».
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування 

роздрібних тарифів на електроенергію, що відпускається для кожного класу 
споживачів, крім населення, на території України", встановлено з липня 2017 р. 
тарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» в розмірі 2,46 грн./кВт-год. з ПДВ по 2 класу напруги, 1,93 
грн/кВт/год (з ПДВ). по 1 класу напруги. Тобто, вартість електроенергії зросла з 2.16 
грн/кВт/год у 2016 р. до 2,46 грн/кВт/год (з ПДВ) по 2 класу напруги, з 1,72 
грн/кВт/год у 2016 р. до 1,93 грн/кВт/год (з ПДВ) по 1 класу напруги. Ріст 1 кВт/год 
купованої електроенергії становить 12-14 %.

Також зросла вартість електричної енергії власного виробництва за рахунок 
підвищення вартості природного газу з 6809,64 грн. за 1 тис.м3 (з ПДВ) - в діючих 
тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення до 10 367,88 грн. за 
1 тис.м3 (з ПДВ) - при розрахунку проекту тарифів на 2018 рік, що становить 52,25 
%. В проекті тарифів ріст за статтею витрат «Електроенергія» складає: 
централізоване водопостачання -0,92 грн/куб.м., що становить 11,5 % від 
діючого тарифу, централізоване водовідведення - 0,66 грн/куб.м., що становить 
10,6 % від діючого тарифу.

2. Стаття витрат «Оплата праці».
Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801 -VIII «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб в 
розрахунку на місяць у наступних розмірах:

- з 1 січня 2017 р. -1600 грн.,
- з 1 травня 2017 р. - 1684 грн.,
- з і  грудня 2017 р. - 1762 грн.
Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийнятий для розрахунку 

статті витрат «Фонд оплати праці» в тарифах на централізоване водопостачання та 
водовідведення, послугу з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік становить 
1762 грн. В діючих на даний час тарифах фонд оплати праці розраховано виходячи з 
розміру мінімальної заробітної плати з 01 грудня 2016 р. в розмірі 1600.00 грн. Ріст 
становить 10,1 %.

В проекті тарифів на централізоване водопостачання фонд оплати праці 
збільшено на 0,1298 грн/куб.м., ріст за даною статтею витрат становить 5,5 %.

В проекті тарифів на централізоване водовідведення фонд оплати праці збільшено 
на 0,2011 грн/куб.м., ріст за даною статтею витрат становить 8,9 %.



3. Стаття витрат «Відрахування на соціальні заходи»
Відповідно, в зв’язку з збільшенням фонду оплати праці, корегуються 

відрахування на соціальні заходи, які становлять 22 % від фонду оплати праці 
працівників.

4. Стаття витрат «Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
(ремонти)»

Зміни за даною статтею витрат становлять: 
централізоване водопостачання -  ріст на 0,0241 грн/куб.м.,

- централізоване водовідведення -  зменшення на 0,0706 грн/куб.м.
5. Витрати, пов ’язані зі сплатою податків, зборів, обов ’язкових платежів згідно 

чинного законодавства збільшились в порівнянні з діючими тарифами, а саме:
- централізоване водопостачання -  ріст на 0,0521 грн/куб.м.,
- централізоване водовідведення -  ріст на 0,0685 грн/куб.м.

6. В розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 
2018 рік включено фінансові витрати для сплати лізингових платежів за обладнання, 
придбане за рахунок коштів Світового банку в рамках реалізації проекту «Реконструкція 
енергоємного обладнання системи водопостачання та водовідведення в м. Кам’янці- 
Подільському», в наступних розмірах:

централізоване водопостачання -  0,4217 грн/куб.м., зменшення в порівнянні з 
діючим тарифом становить 0,7721 грн/куб.м.;

централізоване водовідведення -  0,3340 грн/куб.м., зменшення в порівнянні з 
діючим тарифом становить 0,5979 грн/куб.м.

7. В діючому на даний час тарифі на централізоване водопостачання та 
водовідведення були включені компенсаційні витрати на покриття витрат, які 
виникли за попередній звітний період за електроенергію, податки та збори, а саме:
- централізоване водопостачання -  0,2825 грн/куб.м., 

централізоване водовідведення -  0,1671 грн/куб.м.,
В проекті тарифів на 2018 рік компенсаційні витрати на покриття витрат за 

спожиту електроенергію, податки та збори, на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи, які виникли як різниця між запланованими в тарифі та фактично 
понесеними витратами за попередній звітний період, тобто з 01 липня 2016 р. по 
31 березня 2017 р. за розрахунками НЕРЕКП становили:
- централізоване водопостачання -  0,504 грн/куб.м.,
- централізоване водовідведення -  0,2646 грн/куб.м.

При розгляді розрахунків тарифів Департаментом із регулювання відносин у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення не було включено в проект тарифів 
на 2018 рік компенсацію витрат на придбану електричну енергію за попередній звітний 
період відповідно до п. 1.10. Постанови НКРЕКП №302 від 10.03. 2016 р. «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення».

На діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення 
використовується як електрична енергія власного виробництва, так і купована від ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

За розрахунками підприємства різниця між фактичними витратами на придбання 
електричної енергії за звітний період з 01.07.2016 р. по 31.03.2017 р. і запланованими 
витратами становила:

централізоване водопостачання 1 195,035 тис. грн.;
- централізоване водовідведення 668,229 тис. грн.
КП «Міськтепловоденергія» надало НКРЕКП додаткові розрахункові та 

підтверджуючі матеріали щодо включення даних витрат в розрахунки тарифів на 2018 
рік.

Пропозиція підприємства була прийнята НКРЕКП, а саме: внесено зміни до 
проекту рішення НКРЕКП щодо тарифів на централізоване водопостачання та



водовідведення на 2018 рік в частині включення до статті витрат «Сума компенсації 
витрат на електричну енергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний 
період» витрати на придбану електричну енергію за звітний період з 01.07.2016 р. по 
31.03.2017 р. в сумі:

централізоване водопостачання 1 195,035 тис. грн.;
- централізоване водовідведення 668,229 тис. грн.
8. Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», в проект тарифів на 2018 рік на централізоване водопостачання 
не включено витрати на періодичну повірку засобів обліку холодної води 
приватного сектора, в тарифи на послуги з централізованого постачання холодної 
води (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включено витрати на 
періодичну повірку квартирних засобів обліку холодної води.

9. В тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з 
централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових 
систем) прибуток не планується.

Надалі начальник ПЕВ Марченко Н.П. доповіла про розмір проекту 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), розрахунки по яким перевірені та схвалені 
НКРЕКП та проекти відповідних постанов про встановлення тарифів 
розміщені для обговорення на сайті Комісії.

Проект тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) для всіх категорій 
споживачів, схвалених НКРЕКП

Категорія
споживачів

Одиниці
виміру

Діючий 
тариф, з

пдв

Проект 
тарифу до 
внесення 

пропозицій 
ліцензіата, 

з ПДВ

Проект 
тарифу після 

внесення 
пропозицій 
ліцензіата, 

з ПДВ

Відхилення,
%
(до діючого 
тарифу)

Централізоване
водопостачання

грн./куб.м
9,62 10,31 10,55 9,67

Централізоване
водовідведення

грн./куб.м
7,45 7,99 8,11 8.86

Послуга з 
централізованого 
постачання холодної 
води (з
використанням 
внутрішньобудинко 
вих систем)

грн./куб.м
10,15 10,72 10,97 8,08

Послуга з 
централізованого 
водовідведення (з 
використанням 
внутрішньобудинко 
вих систем)

грн./куб.м
7,85 8,41 8,53 8,66

В цілому тарифи збільшились в наступних розмірах:



0.93централізоване водопостачання на 0,775 грн/куб.м. без ПДВ. 
грн/куб.м. з ПДВ;

централізоване водовідведення на 0,55 грн/куб.м. без ПДВ, 0,66 
грн/куб.м. з ПДВ;

- послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), на 0,68 грн/куб.м. без ПДВ. 0.82 грн/куб.м. з 
ПДВ:

послуга з централізованого водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), на 0,567 грн/куб.м. без ПДВ. 0.68 грн/куб.м. з 
ПДВ.

Зауважень та пропозицій від присутніх під час відкритих обговорень 
проектів вищевказаних тарифів не надходило.

ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення 

тарифів/змін до них для КП «Міськтепловоденергія» відбулось на засадах гласності та 
відкритості.

2. Погодитися без зауважень із схваленими проектами постанов НКРЕКП, а
саме:

1) «Про внесення змін до постанови Національної комісії, шо здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 
року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення з врахуванням пропозицій ліцензіата щодо включення до 
тарифів коштів на компенсацію витрат на придбану електричну енергію за 
звітний період з липня 2016 р. по березень 2017 р.;

2) «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 
2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на централізоване постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 
з включенням до складових тарифів частки компенсації витрат на електричну 
енергію за попередній звітний період (за пропозицією ліцензіата) з 
централізованого водопостачання та водовідведення;

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

'V й Та ^

‘Пловоденергі

:нергія»

Голосували - одноголосно.
Підписи:

уза В.Л

к В.А.

^  О -  —

Завідувач сектору НКРВ^ЯЗ 
у Хмельницькій областг.у

Заступник міського голова

Директор департаменту 
та розвитку інфрас

Генеральний д:

Начальник ПЕ

Секретар відкри

Гурська М.Д. 

ршійчук В.Г. 

арчйнко Н.П. 

Годлевський Е.М.


