tIротокол

вИкритого обговорення проектiв рiшень НКРЕКП
внесепня змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 201б
року ЛlЬ 1141> щодо встановлення тарифiв на центра,тiзоване водопостачанЕя та
водовiдведення на 20 18 piK
<Про внесення змiн до постанови Нацiональпоi KoMicii', що здiйснюс дерrкавнФ
реryлIоваIIня у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 2б листопада 2015
року .N} 28б8> цодо встановленнlI тарифiв на централiзоване постачання холодноi
води, водовiдведенrrя (з використанням внутрiшньобудинкових систем) на 2018 piK
для КП <<Щрогобичводоканал) .ЩрогобицькоТ MicbKoT ради
<<Про

Щата та час проведення: 22 березня 2018 року, початок

-

9:30

Мiсце проведення вiдкритого обговорення: м. ,Щрогобич, вул. Ю. Федьковича,

11,

конференц-за,т (4-й поверх)

IIрисутпi:
Начальник вiддiлу НКРЕКП у Львiвськiй областi - Кор,чюк Л. I.
Перший заступник мiського голови м. ,Щрогобича - Герман I.M.
Представники КП <,Щрогобичводоканzrл),Щрогобицькоi

MicbKoi ради:

Начальникпiдприсмства Шага;lаР.М.
Головний бухга,rтер - Каландарiшвiлi С.Г.

Головний eKoHoMicT - Городник Л.В.
Представники споживачiв, органiзацiй та громадськостi

-

8

мешканцiв м. !рогобича

Порядок депний:
1. Обговорення проеюiв рiшень НКРЕКII щодо тарифiв на центра;riзоване
водопосiачання та водовiдведення, централiзоване постачаншI холодноТ води,
водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) на 2018 piK,
обrруrrryвання необхiдностi коригування тарифiв на послуги з централiзованого
водопостачання та водовiдведенIui та на послуги з центра.lliзованого постачанIUI
холодноi води, водовiдведення ( з використанюIм внутрiшньо будинкових систем)
2. Прийняття рiшення щодо результатiв вiдкритого обговорення проекгiв рiшень
НКРЕКП:
- <Про внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 2016 року
J,,lb1141>

;

- <Про внесення змiн до постанови Нацiонаrrьноi KoMicii, що здiйснюе державне
реryлюваншI у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 26 листопада 2015 року
Jф2868)

Слухали:
|. Головуючоzо засidання - начNrьнака вidtiлу НКРЕКП у Львiвськiй обласmi
- КорOюк Любов IBaHiBHy, яка повiдомила, що за результатами розгляду наданих до
НКРЕКП матерiалiв на вiдкритому засiданнi KoMicii, що проводилось 15 лютого 20l8
року, схвiIлено проекти постанов про встановлення тарифiв на централiзоване

та водовiдведення

i

на послуги з централiзованого

постачання
холодноi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем),
зокрема, для КП к.Щрогобичводоканал) .Щрогобицькоi MicbKoi ради на 2018 piK, а саме:
- кПро внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 16 червня 2016 року

водопостачання

Nslt41)

;

- <<Про внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
регулюванЕя у сферах енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 26 листопада 2015 року
Ns2868).
Проекти зазначених постанов НКРЕКП разом з протоколом вiдкритих
обговорень вiд 8 грудня 201'7 року щодо HaMipiB змiни тарифiв
КП<Щрогобичводоканал)) та обгрунтовуючими матерiа,тами, необхiдними для
прийняття рiшення, оприлюднено шляхом розмiцення 20 лютого 2018 року на
офiцiйному веб-сайтi НКРЕКП в мерея<i IHTepHeT.
На виконання вимог Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв
сферах
рiшень Нацiона,rьноi KoMicii, що здiйснюс державне реryлювання
енергетики та комунальних послуг, затвордженого постановою вiд 30.06.2017 М 866,
про дату вiдкритого обговорення проектiв постанов, подання змвок для участi та
надання заув.DкеItь ,rа rrропозицiй повiдомлено 27 лютого 2018 року на офiцiйному
веб-сайтi НКРЕКП в мережi IHTepHeT.
Зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та
юридичних осiб, ix об'сднань приймались у письмовому та,/або електронному виглядi
до 20 березня 2018 року, однак жодних не надiйшло.
Сьогоднi проводиться вiдкрите обговорення зазначених проектiв рiшень
постанов НкРЕкП.

у

2, Головноео eчoloшicma Гороdнuк Любов

Волоluмuрiвну, яка зазначила, що на

змiну тарифiв насамперед вплинули зростання основних скJIадових тарифiв,
1) змiнилися обсяги реалiзацii, що BpaxoBaHi в чинних тарифах:
- збiльшилися на 0,63О/о з центраrriзованого водопостачання,
- зменшилися на |,46Yо з центра,тiзованого водовiдведення.

а саме:

Обсяги реа,riзачii визначенi рiчним планом лiцензованоi дiяльностi з
uентра.лtiзованого водопостачання та водовiдведення. який погоджений мiським
головою м. Щрогобич, Рiчний план розрахований вiдповiдно до iндивiдуальних
технологiчних нормативiв використання питноi води, узгоджених нач?lльЕиком
.щепартаменту екологii та природних pecypciB, начальником Львiвського обласного
управлiння водн их pecypciB:
2) зросли витрати на оплату прачi:
- на 26,84% з централiзованого водопостачання,
- на 18,45% з централiзованого водовiдведення.
Заробiтна плата врахована до тарифiв в установленому порядку iз забезпеченням
MiHiMa,rbHoi заробiтноi плати та iнших гарантiй з оплати працi, передбачених
законодавством, з урахуванням положень генеральноi та галузевоi угод, колективного
договору;

3) вiдбулося зростання BapTocTi електричноi енергii, що передаеться на1 класi
напруги на '7 ,62Yо, та що передаеться на 2 lc,raci напруги на 8,81%. При цьому
запланованi фiзичнi обсяги (кI}т) використання електричноi енергii змiнились

вiдносно чинноi струкгури тарифiв
-збiльшилась на 45 тис. кВт або на 0,4'7Оk з централiзованого водопостачання,
-зменшились на З92,4 тис. кВт або на 8,06% з централiзованого водовiдведення.
BpaxoBaHi обсяги споживання електричноi енергii не перевищують обсяги, що
:

jl
i

розрахованi вiдповiдно до норм питомих витрат пzIливно-енергетичних pecypciB,
погоджених заступником голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацii.
4) у зв'язку з неподанням на схва!,Iення до НКРЕКП у встановленi
законодавством строки iнвестицiйноi програми, при формуваннi тарифiв на
централiзоване водопостачання та,/або водовiдвелення планованi витрати на ремонт
зменшено на суму планованоi амортизацii.
5) збiльшено витрати зi сплати податкiв та зборiв згiдно з Податковим Кодексом
Украiни.
6) враховано витрати пов'язанi з обслуговуванням кредиту проекту Мiжнародного
банку реконструкцii та розвитку <Розвиток MicbKoi iнфраструктури>:
- прибуток на погашення основноi суми борry (тiло кредиту) - 6551,45 тис.грн,
з них: водопостачання - 4З89,47 тис. грн, водовiдведення - 2161,98 тис.грн.
- фiнансовi витрати 261 ,63 тис. rрн
з них: водопостачання - 1,79,З| тис. грн, водовiдведення-88,З2 тис. грн.
Курс в планових тарифах становить 27 ,20 rрн.hол. США.

7) вiдповiдно до рiшення, прийнятого на засiданнi НКРЕКП (протокол вiд
15.10.2015 N9 71), в cTpyKTypi тарифу КП <,ЩрогобичводоканаJI> .ЩМР передбачено
вилучення коштiв на суму невиконаних заходiв iнвестицiйноi rrрограми, а саме
2'78З,61 тис. грн.

води,
холс
тарифiв на цOнтралlзоване
цонтралiзоване постачанЕя холодноi
.Щля впорядкування тарифiв
водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових мереж) увiйшли:
- витрати на управлiння дiяльнiстю щодо надання послуг з централiзованого
постачання холодноi води, водовiдведення (з використаннJIм внутрiшньо будинкових
мереж);
- витрати на збут послуг.
- слiд зауважити, що на виконання вимог Закону Украiни кПро комерчiйний облiк
тепловоi енергii та водопостачання) до структури тарифiв не BpaxoBaHi витрати, що
пов'язанi з обслуговуванням та повiркою загальнобудинкових та iндивiдуальних
засобiв облiку.
Плановi тарифи зросли на З,8ЗО/о централiзованого водопостачання для
сферi центра,riзованого
суб'сктами господарювання
споживачiв,
водовiдведення. тобто пiдприсмствам водопровiдноводопостачання
каналiзацiйного господарства, якi купують воду у лiцензiата НКРЕКП, на б,9LYо з

якi е
та

з

у

централiзованого водопостачаншI для споживачiв, якi не е суб'сктами
господарювання у сферi чентра,riзованого водопостачання та водовiдведення. тобто
yciM iншим споживачам яким надасться послуга з центра,riзованого водопостачання,
зменшилися на 4.38% з uентра,riзова ного водовiдведення для споживачiв. якi с
суб'ектами господарювання у сферi централiзованого водопостачання та
водовiдведення, тобто пiдприемствам водопровiдно- каналiзацiйного господарства,
якi очищують стiчнi води у лiцензiата НКРЕКП та на 8,11О% з централiзованого
водовiдведення для споживачiв, якi не е суб'ектами господарювання у сферi
центра,riзованого водопостачання та водовiдведення, тобто yciM iншим споживачам
яким надасться послуга з централiзованого водовiдведення.

для КП <!рогобичводоканаJI)
наступнi тарифи:
передбаченi
flрогобицькоi MicbKoi ради ЛьвiвськоТ областi були
а) на централiзоване водопостачання:
сIIоживачам, якi с суб'ектами господарюваннlI у сферi централiзованого
водопостачання та вс-lловiдведення, - 4,88 грн за 1 куб, м (без податку на додану
Згiдно

BapTicTb);

з

проектами постанов НКРЕКП

споживачам, якi не е суб'еюами господарювання у сферi центршIiзованого
10,37 грн за 1 куб. м (без податку на додану
водопостачання та водовiдведення,

-

BapTicTb);
б) на чент ралiзоване водовiдведен ня:

якi е

суб'ектами господарювання у сферi централiзованого
водопостачання та водовiдведення, - 1,53 rрн за l куб. м (без податку на додану
споя(ивачам,

BapTicTb);

споживачам,

господарювання у сферi централiзованого
5,60 грн за 1 куб. м (без податку на додану

якi не е суб'сктами

водопостачання та водовiдведення,
BapTicTb);

-

тариф на послуry з центра.riзованого постачання холодноi води - 11,32 грн за 1
куб. м (без податку на додану BapTicTb);
iзованого водовiдведення (з використанIuIм
тариф на послуry
цент
центр
6,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану
внутрiшньобудинкових систем)

з

BapTicTb).

-

Разом з тим, за перiол вiл часу публiкацiй проеюiв рiшень на офiцiйному сайтi
зв'язку тим, що
НКРЕКП, cBoi пропозицii надав розробник (НКРЕКП).
КП<fрогобичводоканал) надало пiдтверлжуючi документи довиконання заходiв
iнвестицiйноi програмИ на 2014 piK, вiдкоригОвано (зменшено) суму вилучення зi
структури тарифiв невикористаних грошових коштiв, передбачених iнвестицiйною
структури тарифiв
програмою gа 2Ol4 piK. Пiдприемству було вилучено
невикористанi кошти, якi були передбаченi на реалiзацiю iнвестицiйноi програми, у
cyMi 2 1З 1,18 тис. грн.
Таким чином, пiдпункт 103 проекту постанови НКРЕКП <Про внесення змiн до
сферах
постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державIrе регулювання
енергетики та комун.lльних послуг, вiд 16 червня 2016 року Nsl141): вилотасти в такiй

У

з

iз

у

редакцii:
103) комуна.чьного пiдприемства <.Щрогобичводоканi}л) ,Щрогобицькоi MicbKoi
ради Львiвськоi областi зi структурою, наведеною в додатку 103 до цiеi постанови:
а) на центра,тiзоване водопостачання:
сферi централiзованого
споживачам, якi е суб'ектами господарювання
водопостачання та водовiдведеннJI, 4,95 грн за куб. м (без податку на додану

у

i

BapTicTb);

споживачам, якi не е суб'ектами господарювання у сферi центра,riзованого
10,46 грн за 1 куб. м (без податку на додану
водопостачання та воловiдведення,

-

BapTicTb);
б.1

на чентралiзоване водовiдведення

споживачам, якi с суб'ектами господарювання у сферi централiзованого
водопостачання та водовiдведення, - 1,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану
:

BapTicTb);

споживачам, якi не с суб'ектами господарюванrrя
водопостачання та водовiдведення, - 5,64 грн за 1 куб.

uuО''Чr'irru.я

у

сферi ценцrыliзованого

м (без податку на

додану

тариф на послуги з постачання холодноi води, водовiдведення (з
використанням внутрiшньобудинкових систем) у зв'язку зi змiною тарифiв на
централiзоване водопостачання та водовiдведення.
Таким чином, пiдпункт 48 проекту постанови

НКРЕКП

<Про внесення змiн до
сферах
постанови Нацiонмьноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання
в
виI0,Iасти
NЬ2868>
енергетики та комунальних послуг, вiд 26 листопада 2015 року
такiй редакцiТ:

у

48) комунального пiдприемства к[рогобичводоканаJI> ,,Щрогобицькоi MicbKoi

ради Львiвськоi областi зi структурою, наведеною в додатку 48 до цiеi постанови
тариф на послугУ з це нтралiзованого постачання холодноi води - 11,41 грн за 1
куб. м (без податку на додану BapTicTb);
тариф на послуry з центра.,,,tiзованого водовiдведення - 6, 16 грн за 1 куб. м (без
податку на додану BapTicTb);>

Зауважень

та пропозицiй вiд

присутнiх пiд час вiдкритого обговорення

проектiв вище вказаних тарифiв не надходило.
За результатами обговорення

Вирiшили:
1. Вiдкрите обговорення проектiв постанов нкрЕкП з питань встановленIUI

тарифiв вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.
2. Погодитись зi схва,rеними проектами постанов

нкрЕкП

щодо встановленшI
на послуги з
тарифiв на централiзоване водопостачання та водовiдведення
централiзоваНого постачання холодвоi води, водовiдведення (з використанrrям
внутрiшньобудинкових систем) КП к.Щрогобичводоканал) на 2018 piK з урахуванням
пропозицiй, внесених НКРЕКП.
3, Опублiкувати протокол вiдкритого обговорення на офiцiЙному веб-сайтi
КП <.Щрогобичводоканал) та подати його до НКРЕКП.
Щодатки:
1. Таблиця узгоджених позицiЙ до проекry постанови

i

нкрЕкП кПро

внесентrя

змiн до постанови нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне реryлюванIuI у сферах
енергетикИ та комунirльних послуг, вiд 16 червня 2016 року Jrlbl141) - на 2 арк,
2. Таблиця узгоджених позицiй до проекту постанови нкрЕкП <<Про внесення
державне реryлювання у сферах
змiн до постанови Нацiона,rьноi KoMicii,
01 5 року ЛЪ2868)) - на 1 арк.
енергетики та комунальних послуг,
Нача.тьниt( вiддiлу

НКРЕКП у Львiвськiй областi
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