
протокол
вiдкритих обговорень (слухань) з розгляду пита[Iня перегляду тарифiв на

централiзоване водопостачання та водовиведення, тарифiв на послуги з

централiзованого пос1ачання холодноi води та водовцведення (з використанням

внутрiшньобудинкових систем) па 2020 piK

для КII <<Мiськтепловоденергiя>> (кол €Щрпоу 36588183, м, Кам'янець-
Полiльський)

27.05.2-0 1 9 р
(да га ttроведегltlя)

щ. Кам'янець-Подiль
(Micue rrроведеЕня заходу)

_'iattptlttTer ti:

в iд Кашr' я lIet ць-II olцi.ll ьськоi rricb коi р алII rt р ltcyTlri:

- tteptttиii зас1,\,ll}I},lк rt jcbKot о I,олоRl{ l'oprrryrToB I"L 
Гурська М.Щ.

- i{иl]скl-()р jlclIap.l ilNlcltT)' cltotIortiKit ,га pol]BLirK}, iIlфрас,груктури N{lcTa

Присl,гrri:

вi;t lt l I <<NI icbKTcIlJl() BO;leHepl-irl>>

- зtlсl.YпI'llк гснсра.пLноI.о дирск.гора з водопос,гаtIан}Iя та водовiдвелення, головуючий

Bi;tKpliгlix обt oB.:lpcttb CJtVXitl{I) ]]о,цнаrр С,JL

- .]acIvtIltLll( I cIIcpajILltOI,0 jltillel(1,opa:з еtttlноь,riч]{}1х Iiиl,ань Лень С,о,

- }]aItil]ILl{t{K II,1аlIL)в()-сtiоtIо\liчноt-о вiддiл5, Марчеrrltо ILII,

- t].O. ',|tCt'}'tI11LlKLl Iit1l]iljll)IIt't](al lзiд.tii:l1, юридичI{оI,о суIIроводу та контролю, секретар

в i, lK рtlr, и х о(J t,cllзо р еt t б |'бдц,l lс вс t,rtи i,r Т", N4,

вiл iнших пiдприсмств, установ, органiзацiй та громадськостil -
лч,,/ ,s ос10.

1 [оря,ttllt _,tctttl rlйt :

1. Обr,сlворснtlrl iIl,il,alI}, :

- l1еtr)сгjIя.Il т,irрliфiв IIа1 цен гра,rti:зоване Bo.lIOпocтaLIaitHя та водовiдведення на 2020 piK;

- гlсрсгjlrI.Il r арlrфirз tlil 1l()с"il\lгtl lз llсI{траjtiзоtзаttоt,о шостачання холодноi води та

воrlовii(веjlе}IFIя (,з вtrкористанIIяNI вltут,lэiшlнl,обулинttових систем) на 2020 piK,

2. 1Iриril]rll,гrl pitttcttltя lItO,,t0 рс,]),jIl,гLlтiв вi.чltритого обговт,:::1:jухань) з розгляду

]lLIl,|1llt{я l]еРСГ,rlя,]l\, гаrрr.rфiв II1 l{ецl.рi'Jriз.lвitне во;,(оlIос,Iача]lня та водовiдведенЕя, тарифiв на

]lосJI}jI.I,tlltlеtr.гра.;ti:]оВtlНоГоll()сТаLlаllн'Iхоjlоj{l{оirзоJlитаводовiдВеДеннЯ(звикорисТанняМ
o,,n-rp i r,, r,,,об\, JU,TT tKclBiTx с rt с,ге шt) l ra 2020 р i rt,

(]лr,ха-п tI:

1, 'Jac,t r litttrt<lt l clIt]piljIbtlolo jlиl]сlt,гора з RодIоIIостачаяня та водовiдведення

Бо: tH ai1-1lt ('. J l. " я itr,r iir r r ptl i r r tP о рл,1 \" l]it l] l1 Llcl V1 t ti с,

i Ii.,tc lаlзtltо ,rljIя Ilpol]e/,lcн}i,1 tзi.l1t<ри,гих обгс,lвореriь (слухань) е постанова НКРЕ,кгI Nъ

866 вiл ]0.06.2017 р. <lIpo ,за,rвСР;t,КеННЯr Jlоря.lпtу проl]едення вiдкритого обговорення

прtlеtiт.iв pitlTcHt, FIаttitlltалr,itоТ Koп,riciT. rIIo здiйсвrос дер}Itавне регулювання у сферах

e}tcpl cT},{iill гtt ji()\I\ tIiU1l,tlt,t,\ tl()c"r1\,l )),



()l,о,ltсltпення ttро llроведення вiдкрлtrtrх обговорень (c.lyxaHb) та письlrtовi
обгрt,нr,чваttIllя tleoбxijttlocтi ]1ерег,ця/{ч тарифiв IIа l.цеtlтра-пiзоване водопостачання та
BtlrltlBi.,tBc.,tcIJHя. r арlл(lirз IItl tloc.]\ t,l{ з I(сIJ,граJIiзоваItоl,о постачання холодноТ води та
Btl;toBi,lцBe;lelJt]rI (з ]]I{к()рLlста]{няl\,{ внутрitпt;ьобу,jtиtlкових систепл) на 2020 piK було

розптittlеtttl на сай,гi Ii]l кNliсьrtтеп.[оводенерr,iя> l4 зравltя 2019 р,
Зачвахtегтl, ,гit tlрtlltо:зrrtIiй J{o оприJIIо/,IIlеIIлlх шrа,rерiалiв вiд фiзичних та

Iори,rltIчIlих осiб. Тх об'с,jlltань. яtti прийN{ались до 24 травirя 2019 року у
писt,\,1овоN.,тr, ,t,а/або e,цeIiTpoIIHol\,{y I}LIг"rlялi до КП кN4iсr,ктепловоденергiя> не надходило.

?_, l]ас,Lt,ltltиlt:t I,cticl]a-rlbIIOI,o дlирск,гора з eKoHoluti.tHиx питань Лень С.О,, яка
r rpo i н фсl pпt\IBa.]Ia l]tlcT),lII{e :

i(l] KMicbкTcllJloRo/l1cltcpt,iяl> с :riцензiатом IlItРЕКГI дiялыlостi з централiзованого
во;]оliOс,I,аltаlI]Iя та Bo,,(oBi.,tBc.rlcHtr11. t]иконавIlеN{ )itитлово-коN,{унальних послуг вiдповiдно
до pittlcltHяt l{tllt';tlIctlt,-l [ojli"tbcbttoj пlicbltoT paltll rзi:I 27.10,2,011 року Nч 1 <Про визначення
BиKolIall]llci\,l ;tit,lT,rtOB()-Iiо\,1\,Iia-rlLlIttx l,a iнших lloc"rly-j, КII кN4iськ,Iепловоденергiя>.

1Ii,,1ttilllcrtc,t,llO NIt1(, lt;tl,tip iIо.|lа,ги ло Ilattiotta:tbHtli ttoMicii, tllo здiйснюс дер}кавне

рсг}lJl]оваIIrrя l сферах cllcpl,c,1,11к1,1 Ia Kol\,ryHa-rI],IIиx пос.rIуI, заяви на перегляд тарифiв на
ценrра-чiзtll]i1l{с Bo.](oIIocl,altatlIIrI ]а во;I(овiдведення, тарисРiв на послуги з централiзованого
11ос,гаI{аI{lIrt хо,tолн()i вt)_{и ta водовiдведенrtri (з використанням внутрiшньобудинкових
сисlеlч,I) rra 2020 piK.

I)t,l,зрахl,нтtrt ,гариtРiв t]tllioнaHo вiдповi.цttсl ;]1о 11орядку формування тарифiв на
lleltTpa;tiзot]iilte Bo.i1oll()cтa.iallllrI га водовiдвеленI{я. :]атвердженого Постановою НКРЕКП
N' 302 rзi,r l0,0l. ]0](l р. r,ГIро,J.lli]ерлхtеrтня IIоряI,,1rtr,форlтчвання тарифiв нацентралiзоване
l]oJlOIl()C,гLulat{tl11 ,J,il IjL),LtlBi.LBc.tctlIljl ,, l,i] вi.iUttllзi,цrlо.l1о lIор;tдttу, затверджеlлого Постановою
HIiPIlIili ,цlq З03 Bi:l 10.0j. 20lб р. кПро зат]]ср,цження ГIорядку формування тарифiв на
пос,rIуги ,] IцсIl,граjliзовансll-о I]ос,гачанно *9:19.1dltoi' води. водовiдведення (з використанням
Br ly,грiшltтьобу,jlиt t коrзлtх систелt)>.

Вi,,ttrоlзil{но llo п),IIкl,\, 1.t). lIос,rаrtови J,J-,l 302, :iiltеlrзiат подас НI(PЕКП в строк до
l ,tсрвтtяt lioilillol,o рок\,зilяв\,та розрахчнtсll 

,rtrрифiв:заi всrilIовJтеними формами.
llirочi tta jltttttlt:l час llt1llldll{ I1a j[t-]|,]1lа.гtiзtlвltнс, волоIIостачання та водовiдвеДеННЯ бУЛИ

}]c,l,aHoR.rIcIti Bi,,lltclili.lItt).l() l1()c,li_llI()t]il ttKI)F,I{ll JYо 2,66 Bi:r 26.02.2019 р. <<Про внесення змiн
:1о IIостLIIJоlзtr lIarlioIlluibttoI Koпlicii. що з,iliйснlо€ держа]]IIс регулювання у сферах енергетики
1.1 tio\I\ lIа.]lьtlих II()crt\,1 . Bi;ll 16 IlсрI]I{я 2016 року N" 1i41), тарифи на послуги з

ценr,раr:tiзt)I]Llttоt,о IIocTaiIIilI1Ilri хоJIод}lоl во/lи та во/_-{о]]iдведення (з використанням
вtlу.трilшttt,об}.]1инковlrх сис,t,сьt) - tзiдltовiдно до посl,анови FIКРЕКП }{Ъ 267 вiд26.02.201'9 р.
Kllpo внсссtttlя:зцiiн.i(о 1l()с,гilttоtзtл I{аrцiона,тtыtоТ rtoп,riciT. lrlo здiйснюе державне регулювання
1,сфср:rх elleplc1,1.1KI.] l,tt KoNl\,t{.1.1bIIlIrl lIoc-rIyI-, вiл 2б JIJ{стогIада 2015 року Jф 2868>, якi
Itабра_:trt IIl.]lIlt()cl i з 01 бсрс,зlrя 2()l9 р.

[)сl:зrtiр,llitочпх r,арr.rфiв lrас,гl,rtний :

- l1еll,гра.lliз()i]аIlс l]оj[()IIос,I,Llч.lння - 9"13 грн./к,чб.rr,r. без ПДВ, 10,96 грн./кУб.м. з

i IIII] l

- ttcttt,llir,ti,J()l];_tllc;;tr.(trtli_,lBc.,IcIlltrI - 7.61 t-llrr.iкr,б.ш,t. без II/dB, 9,1З грн./КУб.М. З

I i/U]:
- llgcJlvl,a ] l\ct]l рlt.,ti,зt,lзlttlr_lго IIос,IаLILIння холодноТ води (з викориСтанНяМ

BH1,-гpitltH1,oбy,,{l.tlttttlBtlx сис,tсrt) 9.48 грtl./куб.пl. без П/{l]. 11,З8 грн./куб.м. з ПflВ;

- J I()c,lуI,tl ,j 
l tcItl1-1a.,ti зоtlпrttlго во,,IовiдRедеiIlIrI (з виtсористанням внутрiшньобудинкових

сtlсl,ешl) 7.L)] грн./rilб.ьr. бсз Ir/]B. 9.,56 грн./куб.п.r. з II/lB.
lIpli t]lорlтr,tзlrннi гarpи(lill rla 2020 piK обсягrl реалiзаrtii продуrсцiТ визначенi рiчним

lljIаIl()\{.tiIlсtt:зilвl_tttсlТ rtiяt_:tьtлсtс,гi з I(L-Ilг]l;,lлi,зtltзllrоtо Rо/Iопостачання та воДовiДВеДення,

рi.lltипI l1,IIaI{ONl I]д..1t1IIllrl ll()c,rlvl, ,] jtсll1,1,1l_t'lli,зtrtз;-tttоt,о Пос'ГаLIання холОднОi ВОДИ,

l-



Bo.ItOBi.I(Ijc;leItrJя (з Bt.lttollt,tc,гaItJirIN,l вrт1,,грiшtttьобудиltкових систем), якi погодженi першим
засl \, I l t] и It(lпt l,ti с ь tiсl t-O l,() jI о I] I.i,

I llr зпlitrr тirрlrtРilз tjti Ilclt l [ltl-|tiзtlваtlс t]o/lotloc.Iariaн}Irl та водовiдведення на 2020 piK
]]л-lI 1.1tl}, jt lj нас,rу,t t t t i чи l I Il1{KJ.I :

1) Сrаt-гя l]итраl.кN4аr,герiа:rьнi витратлт>>.
I3 розрахчltrt1, ,rарr,rфiв 

TTit 2020 piK лlатеlliа:тl,tti
l1сtt,l,ра-rti:зоl]а]Iе BolrlolloCI;1LIilнHrt 1,1201

дiю.липt тарифом стаIIо]]и,гь 0.64r+5 грн/itуб.л,l.;
- IIсIlтI)il,rliзовatt,lс з111,,111зi.l1Ве.iIеIIIIrI _ l.зз39 грп/куб.п,l., збiльшення в порiвняннi з

дiкlчtтrt гарифоr,т с,г!ltIоJ]итL 0.9249 грtr./куб.пl.
IIа пi;цсrаrзi tPaKTи.lltl.tx ;(аlIIих I][Iкористаtlriя реат.сштiв

1 tO I,().ilI J t]\ t Ll \,Nl о I]д\,l и " I liLI]{r.I{Kll\I L1 ] IJIaIl \,стLся :збi;rr,ti tенrтяt
t i. tp.)t,cll\.l()plI.t\ ll. lI()]\Iilliя

'J'aKo;tt irrфляlriйrri Lt;lоtiеси в дсрlttавi приз]]еJrи до збiльшення BapTocTi солi для
ЗДiЙСне t t ttя'гсхн(),l| о г i.I I l tll-tl l l J-l1l1 1gL.1, oLIиllleнHrt Rоли.

']-ак_ 
1, 2018 роrцi Iillll l{.[allyl]i1lllli розr,riрiв тарифiв на 2019 piK, BapTicTb солi

сl,аIIоl]иjIiI l202.з0 I,1)l1. l,. t] |ltr,з1l1il_r,,lltу,r.аiэифiв rтa 2020 piK на пiдставi фактичних даних,
Bap,l ic,t,b co:ti 1580,56 грн./l (бсз rIЩi]), pic,t.ctt,Taillac 31,5 О/о,

[J.,1iяl.tьгttlс,гi ,з tlсtlгра-rtiзсlвttllого BO.rIoltocTaчaнIIrI на 2020 piK плановi витрати на
ttiэrt.цбаttня pcatt,ctl,riB .ll-rlr{ 

,l,схIl()_цtlгi.lноt,о IIpollec\l оl{иirlсння води зростаlоть на 92,J Yо в
гttlрiвllяlтtli з l]1]I,pa,гa]\ttt B.l{itt,1.1(llly- т,арифi. У дцiю.rопrr,тарифi витрати реагентiв становлять
0.1262 грtI]кl,б.rt,. ]] Iljtal{ol]alltlrtl, гарrтсРi на 2020 piK ,0.2415 грн/куб.м.

[{а ,,(lLttllii ,tac Llt]cTlial ,]tlO1lIclrиx гa iiварiйr{Их r"-IеРеж вiд зага-пьноi кiлькостi мереж
цеrtr,раt,ti:зt)]]illIоt,() l]O.|lOIIOC'latlIaIIllrl .гlt вuдоtзi.,цl]L.дL-нllя ск-rtадас:

- IцеIIтраtlзова[iс во.jlоtiостачаt{ня 91 o/u:

- ]iсIIтра';ti:зtlванс- tзt1.1{овi.,(вс/{еIIlIя бЗ %.
в 20]() ptllti tti.,1li1lIJC\lc,гI]O Ri,цllовil:{FIО ;1о r.рафirtу ]lJа}IовО-полереджуваJIьних робiт

1lJIaIly€, l]1.1 KoItaltIIя peNI()]ITtlllx робiг IIat c\/N,l},:

- itellTpat:ii,]ORiillc l;o;|lollOcГartal]Illrl - б 500.9 ти0. грн.! в т.ч. 5629,1
виltоilаIIlIя pc\ioIIlllLlx робir I,0c]lo,r{apcbKtl\,t сIlособоlr. :з tttlx з 822,4 тис. грн,
п,tа,tсрiа"titзл 871.8,rLlC, ]I)lI. l]t.iкoI{il]lI{rI ре]\,{оlIтIIих робiт rtiлрядним способом;

t(сгtтра,li,зt)}]аIIс lзtl,,(сl]ii,,lвеIеlttlя - 7;l08.2 тис. гtr)н. - виконання ремонтних робiт
I-ocrIO.цapcbttl{Nl сIIособtlпt. з ttttx 5 б86.] r,i.tc. грн. - вартiсr:ь шrатерiалiв.

В розрахr,rlку ,гарlr(liв lta tiентра:liзоване Rодоtiостачаtlня та водовiдведення peMoHTHi
робсl r,и ста1IIоl1_I1яl]ь (бсз I I/i]]):

- ](еlIгlllt,ti,JtllзlttIс Bil. tOt]t)c'l'al]aIlHя 0.7952 t,рri/rсчб.м., для порiвняння - в дiючому
тари(li 0.З09l t,pltl'ttl,б.пt.. 1lic г сI(,rIаj{ilс 0.;18б1 грн/кr,б.r,l.;

, llel,t,lplt,tiзtlBitttc водцовi,цl]едсIIlIrI - 1.099l гртr/куб.м., ДЛя порiвняння - в дiючому
тарl.rфi 0.4090 I,pH/lcr,б.rt.. 1liс,г с,г;Ltltlвиrь 0.6901 r.pll/rtyб.lr.

2) Сr,аtтя l]иli]а],кl...ltеtс,t,рtlснерl-iя>.
Ilit tlб'с,lс-t,1,1 Itcrl1 l)it.ti,зt-lItilI;t'1,o ]jо,IIопос,гiltIil"I{]Iя ,гаr водовiдведенIIя tsикористовуеться

K\lI()I]atli:l C]lctili]()L,|{cl]] i)| lll с.]сliтl)t)сIrсlltiя l]_lilсного виробництва когенерацiЙними
\lста}lоlзIiа}rи (lil'}') tlpll lJIil(t)l)}.tc,lalttti ttpll11.1.,(tIottt l{l,i\.

ll,,tcKtllи,ltlil cItCIll i>l tз. lllt,flot() l]I]роб}{t,iI(т]][l Iil'У пере.(аlсться на об'екти пiдприсмства

'IK 
в"lасttи\rt{ \{cpc)IiaNILI. гtll( i ilо ucpelttax <Хьlел1,1trti(ькоб;rеr{ерго).

lIpli lrcpc.,1t_,t.li e-itcli,I,1]I{LIItcli' епергiТ N{ере)каNlи <Хшlе.ltьницькобленерго> пiдприемство
ctl"iult]}'c <<Х,\Iе"'It,llil]lI)liс]IсрI,озб),,t,},u IIла,гу за пoc.rI)'I'tI з ро:зttодiлу електричноi енергii за
]t,ilасаNIи lla]Ip\,1,].l ,]aL ltacT\ llIjtlNitl rарлtсра,r,tи бсз llfiB:

l K;l1,1c 0.1.1],160 t,pit/K[} l-t,cl.11:
') tt,l.ic ()^118 грrr/кI}l-t,о.l1.

]]рl,грати стаFIовлять :

грrr./rtl,б.п,l., збiльшенI{я в порiвняннi з

тис. грн. -

- BapTicTb

з



l-ари(l lll] liуIloBall:lv tlltlK гrl,тно спо)i{иту сJIектричI{у енеРГlЮ

KXпtcJtt,l;tttlbl(c]Icl]to,][JrT1,,l с 1,11I{oBLIl,], с,гано\,I Ira 13.05.2019 р. 1,761960 грн/кВт-гОд.
гIl{в,

l]а с,гlt,гтсtt,t l]],Il 1]t1l, Kl,."rtctcr:pocItc;ll,iя л.IIя тсхно-rtогi.lttих потреб> витрати становлятЬ:
- ]1еtl1-1_1а,тilзоlзlltlс t]o;цoпocгalIalltllrl 17 904,3б TlIc. грн., rцо складае З,OЗ29

грн,ittl,б.ьt,. lз\IеIIlIIсItIlя в tltl1.1itllTяrttti з дitочил,т тарт,rфолт rта 0,2444 грн./кУб.м. За раХУНОК
зни)ItсIlt]rI ltjltttloBoi HOp\IIl cIti);til]]]aIIlIrl е.rIек,гроенергiI на 1 Iсуб.п,l. ПОДаНОi ВОДИ,

- ]le]Ilpit.lti,зclBitltc lзt1,1ltltзi.lIlзсд(еrlня 7 489.15 тис. грн., lцо СтаНОВИТЬ |,4476
грlrirtl,б.пr.. ,зN,lсItIIIеtltlяt tз lttlрilзlrятllti :з jIiTcl.lltпt ,гариtРопr tта 0.З45З грн/куб.м. за раХУнОК
:]lIl,t)IiеIII]я tt.ltatloBo1 lIop\Iи clloiltиBillIIlrl е,цеIiтроеrrсрr,iТ I,Ia перекачку та очищеНня 1 Куб.М.

c,l tlKiB.

3) С,гагтя ]]иl рат кОttлаrа працi,,.
1Ii,llrзirltlсttttя RI.I,l,ptl,I tla tllljttгIу tTl-xttli tlраtцiвtltlкiв дiялlьностi з централiзованого

]]O;ltoIi()c,lailli1}ll]я l,il ]Jt).,l[)l,i,,tl]c,,1Cllllя lзirlбу,.llось в IIас.rtiдоt( встановJIення з грУДНЯ 2019 Р.
po]\liir) III]оiliиtкоlзогtl ьtittiпt)r\1),:1_rIя llраI{сl]датIltrх осiб rз розплiрi 2 102,00 Грн. НаОДНУ ОСОбУ

t] розрах),l1к} I{ti пtiсяtlь зrj,Iнtl З:ritоtт\, Украiтiи кIIро /{ержавний бюджет УКРаiНИ На 2019

рittл. lзi;lltовiдно ,]lo ,Jliol,[) []o,tl]a_\oBi_llti t,tl;IиHili r,арифнi сl,авки rrрацiвниКiв.
l] ;lirочlrх tlat jIаниit чаrс тарифах розраху}tоit cPolt;11, оплати прачi здiЙснено, вихоДяЧи З

розлtiрr, lll]()}IiI.],],KoB()I,tl \liIIi\l\ NIy д.JlrI працсздilтllliх осiб па piBHi 1921,00 ГРН. PiCT

пpo}IitlT]t()Bot,o rtittill1,114y,IJJI}l lIрtl]1сз;I[атIlих осiб стаI{оRитЬ 9,42о/о.

Iipibl ilbtlttl. з ] сi,Illя 2019 р. lrабра-rtи.tинносl,i }IОРr\{и Галузевоiугоди на201] -202|

р. ll гtовiiл pe.,1altrliT. Bi,цtltllli,Irro jlo яltоТ ntiriirralbTta ,гарифна ставка робiтника 1 розряду

роl]раl.\оR\,с,lьсrt rз розшriрi lIc NIcIIIIIе 160 вi,цсотrtiв розлliр), про)ItитковоГо MiHiMYMy лЛЯ

IIРаIIеЗi\а l IlrtX ОСiб.

В l1iлоlт.ч. з вl]tlх\,RаIllIяNI llOpN,I l-а:rl.зевоТ уго.rlи, розп.riр,гарифних ставок та посадових
ок-паjliв Ilcpcollaj]}, ,,liяt,lьttt'lс'гi ,; I1cttгpa.;li:]ol]tlIlot,o I]ojlolIocTaLlalIlIя та водовiдведення на 2020

PiK l1r1lc1 llr ll1 l_i '),,.

l3paxoBl,Kll]I.1 нор\,I,rгlIви rIисе:tьностi llepcolla,ц,v по обслуговуванню обладнання та

зtltзttilltltiх tзrl,1tlItрtlвi.,t,ttсl-ttаttlr.ltiзаliiйtrих Nlcl]e)Ii. lI.]tаlIоваII]тй фоцд оплати працi в прямих

виI.ра-гах rra 2020 pitt ttcllc1_1tlir,rl\, .]цirI-ilbttoct,i з tlсtл,гl.хt,ltiзованого водопостачання становить
4.12111 t'р}I.i/к)'б,\,t.. в tttlpiBrtяtllIi з dlондоrл ollJl[1,t,L1 працi в дiючошrу тарифi - 2,8769

t,рrt.iкr,б.rl." в ,lill.tbr;clc l,i з IIсtt,IраJriзоваllсlгtl tзодtltliлведенlIя - 4,з299 грн./куб.м., в

ttорiвняtttii з с]lоit;:цtlпr ()t1.1ttllt trlluцi lз ,цirочолцу тарифi 2.9116 грн./куб.м.
Заробi,r,rlit ]Ulara ,цiяt:tыlостi :] цеllтра-[i:зоватtого водопостачання та водовlдведення

]]pax()]]alllit ]] гttри(l)ах iз забсзttсLlсtltlял,l ltittiпla.lrыttli заробi,тноi плати та iнших гарантiй з

OltjlLt,г1.1 rrllalli. ttере.,цба,tсlI1.1х tiIlI1tlI.IN,'I ЗijlКОI{ОЛавс,I-RоNI. з )/рахVRанFIям поло)Itень Генеральноi та

Гаryзсвоi \, год. Ko:tel(,l иl]I]ого lцогоl]о ру.
4) (]tа.t-гя t]и,r,pil г кС,l(ипий Bl{ecoK Itа:загilJlьнообов'язкове дер}кавне соцiальне

страх\,J]аI{ня).
Bi.lIttcltзi,,цtcl ;llo l]Oc,],\1 (lotl,,11, Oiljli-l,гt,i llрацi збi:tыttуtо,t,ься вiдрахування на соцiальнi

захоjlи. якi с,гаttоtз';tяr,l,22 О/о lзi;t фон,,11 ()lJ_пal,ги rtрltlцi rtраtliвникiв, в т. ч. в прямих витратах за

вLii(tlNlи .,tilt,t ьtttlс,гi :

- tiсIiтрiljliзсltзttrtс l]tl,1()lIOc1.1LIaIlHrl 0.90б7 rprr/icl,б.r.,r., збiльшеtlня в порiвняннi з

дitо.rtlrl t apll(lоbr cTiillо]]ll t,Il 0.27] tl r-рrt/тt,чб.пr.;

- t{ClI,I,1liU]iзtlB;lrtc Btl,(t.,tзiдRc,rleнllrI 0"9526 грrr/к.чб.м.. збiльшення в порiвняннi з

дiючим rариtРо;rr с,гitllоl]li,Iь 0.j 12 l,рн/к.чб"пr,

5) CL аггя L}и гра,l кАп,tсlртизаltiйrli rзiдрахувLtIIliя).

l}lt l рагtt il p(),Jpa\),llliol]11x гаlrифах c,]]aнoBjIrtTL:

Itсt{тра]li,зоtзаtlс R();{оIIt)с t,i.lLtаIII{я -0"4025 l-рrr./кl,б.п,r., збiльшення в порiвняннi з

,llittl, tlt rt,l аllиtIlil п,t с,tа! l о в и,l,L 0.00'l;+ грrt/к,чб. lT. l

tlctltlla:ti,зr)BLIIlc iзtl,itltзijlтзс,i{еiIIIrI 0,.-5З20 rprr./rtyб.M., ЗбiльШеННЯ В ПОРiВНЯННi З

j{ittl,,tltпt r,арифоп,t с,гtlllовлl,гL 0,0056 r,рll./rtуб,лr.

вiд
без



,,\rtoprtTзalttiiilri tзi.l1рахl,ваrнttя с lt)tерс"цоN,t tРiltансування iнвестицiйноi програми

j(iя"tbtttlct i з itcttг1,1lt"tiiOljittlt)l() lj().:Iolloc,гaI]tallII{я I'n gg.;1овijlвеl{енIIя.

6) ('lltгтя ]]rllpti.l KIttlIri tt;lяп,ti l]итра]]и). к] Iо.цсrгки. збори>.

lЗrrr.ptt,tti. llов'язанi зj ctt:tltt,oto псl;1аткiв, зборirз, обов'язкових платежiв в тарифах на

2020 piK ро:]i]ilхоtsl'ltttl,згi.,ltlо чItl ltJt)]-O зако}IолаRс,lва,

lЗиlра.тl.t Hir <<Ilс1-1аrкtr.3борtrll ]] poзpaх},Hlt,v тарirфiв на2020 piK становлять:

- ltL-Il'Грtt,li,зоtзаttlе l]o,,lollOcTitI{ilJ:lIlJl 0./+З93 грrt/rtуб,шl., збiльшенняt в порiвняннi з

дitс,l.tlt шt гapr,tt[-rolt c,l,atlо BlI,1 b 0. 1 l 06 t,pr r/кl,б.л,t. :

- I1сIlтрLi,ti:зrlваrtе вtl,1сllзij(lзеilсIItlrl 0,476j грrl/куб.lt., збi:rьшення в порiвняннi з

.lIito.t rt п,t t apli сРопl с,гаtt о ]з t,I,1]b 0 "0 7., б грlr/к,чб.ш,i.

7) Зросгаrо,t.ь i]I1Tptiltl lзilliгlьitовиробнrtLIого шризначеtIня, пов'язанi з управлiнням

дiяt,,tr,ttiс.гltl :] Iietllp;tjtil]tltil-Ltltlto l]одоIIос,гаLIа[{IJrI га водовiдведення, в зв'язку з ростом

розlli1l1' заробiгrrоТ ll;Ii-[tlt. rtliTcpia:tbгt1,1x pccyl]ciB. пос:rуl, зi сторони по обслуговуванню

влtробt lи.tоl,о I IpoIicc)
8) iЗ роЗРi,rХ\.Ill(].t гаllr.idliв llil l(еlIтрiuriзсlваttе водопос,гачання та водовlдведення на

2020 piK 1]KjltoalcIlo (lirrarHcirзi вtl,грtll,I:I лJIя спJl€ши лiзиr:r,ових платенсiв за обладнання,

гlрl.t,ltбаrtс за l]ax)_ttoli коrll,гiв Сlзiтового баIrк1, в paN{Kax реа-пiзаuiТ ПРОеКТУ (РеКОНСТРУКЦlЯ

arralr, u,.u,*rrr,,1, oб';ta.l{lIltttttя cl.tc l,e\ltl водOlтосl,аrlаt{IIя Til ВОДОВiДВеДеrrНЯ В М, ItаМ'ЯНЦi-

Гlо.i{i,ltьсl,коN,l),)). t} ]ti,tc ] \ l ltitIx 1lu,зrtiрах:
- ,{.,,]rрr.,,i:зоваtlс t]о|lоIIостачанIIя 2849,04 тис" грн,, що становить 0,4826

l.рнil<5,б.rr.. ,*ч.u,,r.,rrrя в tttlрitlttяltпi з ;l,ittlчиr,t таrрифоir.,t Htr 0,026 грн/куб.rvl.;

- Itelt,1l)tt]llзoBaIlc tзо,l(t]tзi.lllзс,llс}{IIя 22?,9.95тиС, ГРН.. tЦО СТаНОВИТЬ 0,4310

l.plrlKуti,lt.. :збi:tr,tltсtttlяt в tttlllitзttltгttti ,з :{itoчltrt T,a1ll,tdloшr на 0.0066 грн/куб.п,l.

9) l}i,tr1oBijillo .ilo ll\IIIi,I,), 1.10 l,a 2.8 Тlоря,ilк\,форпtуванttя тарифiв на централiзоване

волоIIgстачrlI,II{я 
,l.c lltl,loBj,,lIJe,l(cL{Ilri_ зtlтвср.цiliеIlого llocTaHoBoro НItРЕКП NЪ З02 ВiД 10,03,

2tJlб р, Kl lpo за,rвср.IlitiсIlнrl Iiоря,чку (лорь,rуваrrllя r,арифiв на централiзоване водопостачання

ra вtiitоtзirllJслсIl}lrIr..,t() cIiJlll.]1..'i,,,,., ,,,"p"driB Rрахоl]\,lо,гLся коlIгги на компенсацiю рiзницi MirK

фatc.t.t,lrtttllrlLI l]}.t,гl]it1,11i\,lI.1 
.] оlt,rlа,гll ,,p",ri" гtрi',1баtttrrt сJIек,t,ричноТ енергiТ. сплати податкiв i

зборrв.гit зalIJIarIoBatILIN{l.t Bi,lttoIзijtttrINtи I и,I,ра,Iа\I}1 зtt trопередтtili перiоД _ 2018 piK,

[3розрахlrtttах.гl.tlltlс|lilltlаriеrlтралiзоваrtтеI]0IцоПосТаЧанIIятавоДовiДВеДенняна2020
piK Korlttctlcartlirilti Brll pll,I t,I IIс BpiiхOBiltlo. trрrlб\,т:оl( 1,1e lLtrаI{Yеться,

Розрltхунliовi гарrrфи Har 2020 рitt стаtlов"irять:

- tlсtттра.ltiзOIзаl{с l]()l,.(о]]осгаlL{zllIl{я 11.5286 г;ltt./кl,б.п,t. без П/{В, 1з,83 грн,/куб,м, з

I Uli]. 1lic t cтaHoBt,t,t ь 262 9io,-

- llеIl,гl]а]tiзсllзitttс lj().lцotJi.],IJc.{e{IlIr{ - 10,29б8 грrr,/rсуб,п,r. без П/]В,

I t/Il]. рiс,г стаtIсlви гь j5.,+ 94.

[Ji,lцrrоlзiдrlо ,,цtl :зпtitrtl -гарифiв tlal цсll,Iра:iiзоване l]о11опостачанн,I

KopllI,\Itg,l,bcrl rарифll tiLl llgc"ll)ll,и ] Itcl11 1llr:tiзсllззтrого постачаI{ня

волtlвijllзслсt;ня (з BLlliop1.Icl-i1l{IiIIп-t I]lt)тiliтlttlьобr,;1ин}i()Rих ct,tcTeM),

Розлtilэ poзpax\lJlioBtrx Taptt(liB tla 2020 piK

12,Зб грн./куб.м. з

та водовiдведення
холодноi води,

- llOcjI\ t at з lle lI l l)[lJti,зctBlLгltl,t,tl

BttvTpitttltboб1,:lltrttcoBrtx crtcteпt) 12-2,65

поотачання холоднот води (з використанням
грн./куб.м. без ПДВ, |4,]2 грн./куб.м. з ПДВ,

рiсг с,гlttttlвить 29.] 9Ь:

llос-Il\Iг:t:з ttett,гpiuIil]Ol]tlIIOI,o lзtlдоlзiдlзеденtля (:з виltористанI{яN{ внутрiшньобулинкових

сrtсгсrr) 11.0'/ r.prr.inlij.,,. бсз 1ll[B. 1З.2.8 r,рlт./кl,б.п,t. з lI/lB, рiстстановить з8,9 о%,

IIа збiJlьrlrеIlllя l)озр|lх\Iljt(.)вих гарliфiв па IIосJIуги з централiзованого постачання

хсlлrl,,IнrlI ROJ]II гat во,iцоtзi,l1всдсtttlя (з викс)рис,гаltlIяп,l Ri{\/трiшlтьобулинкових систем) на 2020

piK Br1.Illll\.Iи нас t r пtti t|ltlIlllI|iи:

l



1) l]бi;t,tlt\,с,t,r,ся iзарr-iсгь ]]оди. ,,цх л9.1{i1IIо }, втrутрiшньобl.динкову систеN{у.
BiдttoBi"ttttl .r(tl tr]OзpaxvttttclBclT tlrrplTocTi 1 rtl,б. \,{. l]одлI гrа 2020 piK в розшriрi 11,5З грн./куб. м.
(без II/1В);

2) Збiлышlс,r,ься llitр,гiстт, с,гi,lлtих вол вi,ц tlепт:ралiзованого постачання води з
Rиltор1,1сltl}{IIrti\,l ]}II\,тllirrlrrЬобу;1},1IIItо]}их сис,tел{. tзi.lцllоtзiдно i]lo розрахунковоi BapTocTi 1 куб.
п,t. сtсlttitз rra 2()2() 1liri в 1lозлriрi l0.30 tptt.l'tt\,б. пl, (без }I/lr]):

3.1 _31ltlc-litttltl, tjt,lII)alli {Ia.t оIlJlаl,\,праrцi Ilcpco]]a.;Iy. безпосередньо залученого до
техltt_1.1l0гi,,it{оl,() про]lес\1 llat.j(illttlrl llос"rт,чг. - il зв'язк\, :з пiдвиlliенням розмiру прохйткового
Mittil,tl'пlr ,lt.IrI праItез,Itаl,tlLlх осiб,,lо рiвrrя 2102.00 l,pII.. :J грудtIя 2019 р,;

4) I}i,цLrоrзi,l1liо. збi-ll,illvtоl,ься lзiдlрахlrзаutlя IJa соl\iалыli заходи, яtti становлять 22 Yо
вiд t|lclrr.,ц1, оIuIа,гLI rlparli ltраrtцitзltrlкiв:

.5) l3рос,гакlть t]l],граги. ttов'яl:заlli ,] використilннrtх,{ пtатерiальних pecypciB, необхiдних
л,:tя 'забс'зtIсltсIltlrl ,tc\t{().Lot i,ttltlt,o tI]]OI(ccv Ha.iIi1lllIrt tIосJIyг (BapTicTb паIIивно-мастильних
Ьlа'ГСрiа,tiв. iItlItl.ix rtlt tclli;-trti,tiItx llrtr,ра,г). l]и,]р[lгli ]Ia опалення, освiтленrrя виробничих
ttptl lt ittleltb:

(l) |3pocTarOIb J]l,1TpLllll ,]tll,а-цьттовrтробtlttllоl,о lIри:]гIаа]еIIFlя, пов'язаллi з управлiнням
дiя",tl,ttiсl,tсl lIадаIIllrl lIocj]vl, :з tlсIt,грil.1tiзоваIlоt,о пост,ilLIаIltIя холодноi води та водовiдведення,
в зв'яtзtt1' :] l_]oc,Iox,{ розпtiрl, заробi,l rloT пjIal,LI, пtа,l,еlэiа,rtыIих pecypciB, послуг зi сторони по
обс:rr говr'вilll I l IO вир()б l l I II toI () tillol lcc\1.

I} розрахl,нlt1, гарll(lilз tlat посjlvl,и з l{ентра:liзованого l1остачання холодноТ води та
во.,tt'llli,ltзс,lсtlttя (,l RItIi()l]IJc,I iltlllrINI ]]I{\,lpillrrrboбr.]t1.1ltItOBllx систепт) на 2020 piK прибуток не
ItJltttl\ (],rl,cri,

]. l {cplltot,o ,]itc,l \,III{I.ilill ьliсt,кого I,ojlol]]] I'орлrt,tтсlва Г.I., який проiнформував
FIас t Y Il Ii с:

lIi.,lстаlзсlтtl .,t"lllt Ilровелс}тIIяt tзi,,цtритих обговорень (слухань) с постанова НКРЕКП
JY,'866 Bi;r ]0,06.20J7 р. кII1lо затверj\iкеlIIIrI Jlоряr:trrу IIровелення вiдкритого обговорення
прt-lскr,iв 1,1itttc,rtb Ilatlitllt:i_,tbtttli l<cib,ricir. що lзлiilсtltос: держаI]пе регулюваIIня у сферах
cl lсl]гст},l ti}l l al KON,IYl Ia-:lbtI 1.1 х l l ос] IYI,)).

llагtl,rтосиIз. II1о ро,jгJIяll IIrt,I,аIttlя переглrrд1, ,r,арифiв на централiзоване водопостачання
та Bo,,toBi.lu]c,ilet{IIr1. гirри(liв tJ,t Ilос,т\/1,и :] Jtсl],rра,,tiзоваltого постачання холодноi води та
во.l(овi,tlзс.,tеItIiя (з вl.tтссlllис,I,аIIItя\,{ вtt1,,,tрiттttтт,об1,;{ttttltових систем) на 2020 piK зумовлено
II 1.I:]коI() фаlстil1-1iв.'l'aK. lItt зп,lirtt"гариdlirз lra 2020 piK Bгt.ltl.tttyjtи lIacTyllHi чинники: пiдвищення розмiру
пlittib.tit-,ibгiol' заllобi,l,rlо[ п-цitl-и в YrtpaTrri. вiлпtlвi,цtrо, lзj;1llaxyBaHb на соцiальнi заходи,
нсtlбхi.,.(ttiсгl, п]]овсllсItнrI l]c\l(]lII,IIr.rx робir вiдltоtзi.,ltlо до графiкi]]. - для пiдтримання мереж
Ttl oб,,ta"tltl-tI,1 tlrt l] Ila.Ic)IiIt()Nlу tcxlti,tttob,ty cT,aTti, itтф:rяrriiirri процеси в державi, якi призводять
до збi.tьtliсtlttя rtа,гсрiа}_]Iьt{их t]1.1,1l)аl,,iц_rIя обсjI}rго]Jy]]t,LIlllrl tзиробничого процесу.

I]lзirлtас:. lI[о lJсJ]сIJiя,,ц ,i,cLlll.ttPil] на Ilснтl]tt.liiзс,ll;lttlе водоIIостачаIIня та водовiдведення,
l,арифirз Ilii Il()с,п\,ги з I{clI1рillтi:зоllаtiоt,о IIос,Iilт{аilIIя хоjIодгtоТ води та водовiдведення (з
Biili()l)}.lc,1 iitlllrl\l tзttvlllililIil)ilб\.](ttI{ltoBиx ст,tс,гспt) rra 2020 pirt здiйснено пiдприемством з

),ptlxyl]i1I IlIrI\,l lIo-t())licllb Jltlря,lttr dlорпll,tзаttttяl rir1lllcPiB TIa цен,tраrliзоване водопостачання та
во:\оlзi.,tвс.,lенr{rl. зLlll}cl].l(,rlicttottl Ilостановtlю [II{l)liКlt ЛЪ 302 вiд 10.03. 2016 р. (Про
зatтве}].ruiсIIlIя iIоря,,1rt1, форпl1,lзаtllгlя тарrтфirl tIa централiзоваIrе водопостачання та
lзtl;tовi:lвеliеI]ня, ,г.t lзi,,цttсltзi;цtlо ,1о llорrrдк1,,. :]tl,It]ep.]()Iictlot,o Постановою I-IКРЕКП N9 30З
Bi:t l0.0j. 2016 р Ki lpo ,]а,г}tерlrtiltс]lilrt lIорядrс,ч форп,rуватlня тарифiв на Iтослуги з
l1еtlrра.tiзо]]ll}1оI,() lIос,l,ачаIiIlя хtl.полтrоi' во.r,(и. во,цовiдведеtтпя (з використанням
Bttr, tpitttttt,tlбl r цttttttoBltx crtс t спt)>,,.

j atro;l; l]ilзIIittlllB. 1llo зпtitlа r,irllифiв Ila цеrt,гралiзоване водопостачання та
BojlclBi,lBei{cllllя. r-арлr(lirз Hit Iloc,]I,vl,li з llентраJIiзоваtIого постачання холодноТ води та
вtljlовi.,tllс;lсttttя (:з BI]i]iol)I.Icttl]lllrI\I ]]il},гpilrrrrboбy,.l}lIIKol}ltx cticтelt) до виIцевказаних розмiрiв
с clбtprlt,ttll]itIl()li),1,1t tll liul()" lli() I!i.T_llrI] tlc] lIo;l(itlllllo Ilil }]озI,_rIя;r tttiРЕКП.

е



В1,II)IIIII,]J]И:

l, [}iлкриге обttlвоl]сrtl]rI (с-пl,хаltllя) з рсlзг:tяt,цу питання перегляду тарифiв на
l1eltt1llt.ti,зt)p,alle Ro.11,o]loc,l,ilItiltt]lrt ,гil I]о.lоlli.i{lзеjlеtttlя. тарrrфiв на послуги з централiзованого
1lOcl,tlLlittiIIяI XO.iIO,;l]it)l вt);Lи l i-t ]lt);L()]]iдlзе;iеIIIiя (з |]икорис-I,аI{ням внутрiшньобудинкових
cllctcrt) rra 2020 pilt вi.tб1"|()сь liil заса_цil\ |.jlacIlocli ll вiлкритостi.

2. jIoгo;(ltltlся бсз :Jil\,гJa)IicilL iз ttetlбxi;llTitlTto rIерегляду тарифiв на 2020
ctlNI с:

- lta} Liе]Iт]]it,цiзсlв;tгtе Rо,]tоIlостаLIання t,a во;lоlзi,rцRе,]{еI{IIя:

- I{Li пос,rlчt,и з tlеttтра.rti:зоl]аI{о]-о IIос,l,ачаI1IIrI хоJIо/(I{оТ води та водовiдведення (з

BLIKoprlc I,a t] ] l r{ Nl I] I l v I,pi I l t l t t,oбr,.,lLtI I ]iOBL{x сl.tс гспt ).

Зл Ottpil:tttl.]liiIlIIl l]]lt)l()lit).l вi.l1ltритоt,tl обl,tlворення (слухання) на офiцiЙному веб-
саri,гi Tti_,цtt111.1c:r,tcl lllt tlt trlt]lic:litTtT jIo FIацiотта,ltl,ноТ Koп,ticiT, що здiйснюе державне
pel vjIlOlJtlIlliri 1 сфсllах cilcl]I,c,l tl li],t Til iio]!Jy].lal.Jlbt{lтx послуг, разом iз заявами та
I)o Jllit\) l t li()Hl1 \| I | \lil t clri ;1. 111л,,,.

13attcllc.lcttItrl ,l,L1 лоllо1]ItсI{rlrt: зауважеIIь ,I,a шропозицiй вiд присутнiх пiд час
вi.lцltрl,t,гtlх обt ilBopetIb ]ipOeliTit; rзиtl{евt(.lзаlFIих тари(liв I:Ie н&щхо.щило.

\,'lt,_ltltit)Ijal)ticIii tt1-1c,,lc,гiilJl]lIIil.i ol]I itjI\ rliсtt.,Iзогt, саlN,Iовряду]]аItня (Кам'янець-
I Iодi,ltьсt,iitli ь,t icblctli ра:(и) :

11ерrrrrrйзаст},I]ник ltic ь Ktl го, j:c
.i

f{ИРСrl'l сlр ,Il.clItlp lat\I

Капl' я tl cl lL-IJo.] (i, l

f'о.ltовчючий в'

Секретар вiдкритих обговорень

j Гурська м.д.

Бодrrар С.Л.

Годлевський Е.М.
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