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Мiсце проведення ВIДКРИТИХ обговорень: м. [рогобич,

Протокол вiдкритого обговорення

щодо необхiдностi встановлеIIня нових тарифiв па послуги

централiзованого водопостачання та водовiдведення, централiзованого
постачання холод оi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо

будинкових сиетем) КП <Щрогобичводоканал> на 2019 piK

Щата та час проведення вiдкритих обговорень: 03 липня 2018 року,

вул. Ю. Федьковича, 11, конференц-зал (4-й поверх)

Повiдомлення про публiчне обговорення тарифiв на послуги

централiзованого водопостачання та водовiдведення, централiзованого

IIостачання холод oi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо

будинкових систем) КП <Щрогобичводоканап)) на 2019 piK було опублiковано

на сайтi пiдприемства 1 5.06.2018р.

Присутнi:

Представники, залученi
MicbKoi ради:

Представники КП <,Щрогобичводоканм> .ЩрогобицькоI MicbKoi ради:
Начальник пiдприсмства - Шагала Р.М.
Головний eKoHoMicT - Городник Л.В.
Головний бухгалтер - Каландарiшвiлi С.Г.
EKoHoMicT I категорii - Коблянський В.М.

вiд мiського виконавчого KoMiTeTy .Щрогобиuькоi

Перший заступник мiського голови м. .Щрогобича - r'epMaH I.M.

ГIредставники споживачiв, органiзацiй та громадськостi:
громадяни Яцькiв Юрiй, Кондзьолка Iрина, Пазюк Роман,, Копач Iрина.

Порялок деlrний:
Обговорення щодо необхiдностi перегляду тарифiв на послуги з

централiзованого водопостачання та водовiдведеннi, центрмiзованого
постачання холодноi води, водовiдведення ( з використанням внутрiшньо

будинкових систем), вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого

обговорення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйсню€ державне



регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого

постановою НКРЕКП вiд 30.06. 2017 ЛЪ866

Слухали: головногО eKoHoMicTa ГородниК ЛюбоВ Володимирiвну, яка

запропонувала розглянути та. у разi наявностi, висловити пропозичiТ та

зауваження щодо необхiдностi встановлення тарифiв на послуги з

централiзованого водопостачання та водовiдведеннi, централiзованого

постачання холодноi води, водовiдведення ( з використанням внутрiшньо

будинкових систем)

згiдно визначеЕого Прядку формування тарифiв на централiзоване

водопостачання та водовiдведення для суб'ектiв природrих монополiй, якi

провадять господарську дlяльнlсть з централlзованого водопостачання та

водовiдведення, лiцензуванн якоi здiйс rюеться нкрЕкп ( Постанова нкрЕкп
вiд 10.0З.2Оlб хъз02, зOз) пiдприемство повинно надати нкрЕкП в строк до 01

червня заяву та розрахунки тарифiв за встановленими формами з

пiдтверджуючими матерiалами та документами, що використовувалися для

розрахункiв на плановий перiод 2019р.

Плановий розрахунок приведено до економiчно обrрунтованого рiвня на

час поданнЯ документiв з урахуванням прибутку 8З27,6 тис.грн

Пропозицii КП <.Щрогобичводоканм)) щодо встановлення тарифiв наступнi:

встановити тарифи на послуги з центраJIlзованого водопостачання та

водовiдведення для споживачiв якi е суб'сктiв господарювання у сферi

централiзованого водопостачання та водовlдведення

(без П.ЩВ), з них:

6,,83 грн за 1 куб. м водопостачання

2,6З грн за 1 куб. м водовiдведення

встановитИ тарифи на послуги з центраJIlзованого водопостачанЕя та

водовiдведення для споживачiв якi не е суб'ектами господарювання у
сферi центраJIlзованого водопостачання

з них:

водовlдведення

14,54 грн за 1 куб. м водопостачання

10,11 грн за 1 куб. м водовiдведення

встановити тарифи на послуги з централiзованого постачання холодноl

води, водовiдведення ( з використанням внутрiшньобудинкових систем)

26.96 mн за 1 к б.м (б"з з них:

15,90 грн за 1 куб. м водопостачання

11,0б грн за 1 куб. м водовiдведення



Тарифи сформованi з урахуванням:
- рiчних планiв лiцензованоi дiяльностi з централiзованого водопостачання

та водовiдведення на 2019 pik з надання послуг з централlзованого

постачання холодноi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо

будинкових систем);

витрати електроенергii обрахованi згiдно питомих витрат на 2018р, та

дiючого тарифу встановленого на 2 квартал 2018р. та прогнозу iндексу цiн

виробникiв промисловоi продукцii у розмiрi 1,036.

- потреба в реагентах визначена вiдповiдно до технологrчного регламенту на

пiдприемствi, затвердженого в установленому законодавством порядку, з

урахуванням якостi води, фактичних витрат реагентiв у поперед}rьому

базовому перiолi за дiючоi BapTocTi ocTaHHboi поставки з застосуванням

прогнозованОго iндексУ цiн виробникiв промисловоТ продукцii у розмiрi
- 1,036.

- матерiальних витрат, якi запланованi згiдно питомих норм витрат паливно-

енергетичних pecypciB, технологiчних регламентiв пiдприемства та

фактичних витрат за базовий перiод , та прийнятi до розрахунку тарифiв з

урахування прогнозу iндексу цiн виробникiв промисловоi пролукчtt у

розмiрi 1,036.

- Заробiтна плата обрахована згiдно попередньо передбаченого державним

бtоджетоМ на 2018 piK прожиткОвого MiHiMyMy на грудень мiсяць у розмiрi
1921 грн., що е мiнiмальним посадовим окладом для обрахування тарифних

ставок та посадових окладiв, положень Територiмьноi угоди на 2018-

2020рр, колективного договору пiдприсмства, Закону Украiни <Про оплату

ппашl)):

- iнших витрат згiдно фактичних витрат базового перiоду та витрат зi сплати

податкiв та зборiв згiдно Податкового Кодексу Украiни.

витрати пов'язанi з обслуговуванням кредиту проекту Мiжнародного

банку реконструкцii та розвитку <Розвиток MicbKoi iнфраструктури>:

1) прибуток на погашеЕня основноТ суми боргу ( тiло кредиту)-

7057,3 тис.грн,

з них: водопО стачання-4728,4 тис. грн, водовiдведення-2З28,9 тис,грн,

2) фiнансовi витрати 830,2 тис. грн

з них: водопостачання-5 56,2 тис. грн, водовiдведення-274,0 тис, грн,

Курс в планових тарифах становить 29,3 грн./лол. США.

{ля розрахунку тарифiв на централiзоване постачання холодноi води,

водовiдведення ( з використанням внутрiшньобудинкових мереж) увiйшли:



частка витрат на централiзоване водопостачання та водовiдведення в

обсягах, необхiдних для надання послуг з центраJIiзованого постачання

холодноi води та водовiдведення;
витрати на управлiння дiяльнiстю щодо надання послуг з централiзованого
постачання холодноi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо

будинкових мереж)( витрати на оплату працi, аплортизацiя основних

засобiв, iнших необор тних матерiальних i нематерiальних активiв);

витрати на збут послуг( витрати на оплату прац1, витрати на оплату

банкiвських послуг, освiтлення, зв'язок, канцелярськi товари).

Планування витрат проведене з урахуванням фактичних витрат

пiдприемства за 2017 piк та чинних договорiв 2018 року, норм

Територiальноi угоди, iнших положень закоЕодавства.

Понад 97,8% загальноi суми планованих витрат пiдприемства на 2019 piK

складають витрати:

l ,; електроенергiя 38.8%,

2) матерiали, реагенти, запаснi частини, ПММ та iншi матерiальнi ресурси
5,6%,

З) фонд оплати прачiЗ1 ,6О/о,

4) витрати пов'язанi з обслуговуванням кредиту 8,5О%

5) амортизацiя 3О%,

6) полатки 4,6Оlо

Герман I.M. - перший заступ ик мiського голови зiвначив, що

своечаснiсть встан влення економiчно обrрунтованих тарифiв с гарантiею

якiсного надання послуг та своечасностi розрахунки на енергоносii та

запропонував пiдтримати необхiднiсть змiни тарифiв.

.Ц,оповiв гIро те, що MicbKa влада сприя€ покращенню безперебiйноi роботи
пlдприсмства, та якостr надання послуг.

Шагала р,м. _ начаJIьник КП <.Щрогобичводокан€Lп)) - вiдмiтив, що

процедура вiдкритого обговорення щодо необхiдностi перегляду тарифiв на

послуги з центраJIiзованого водопостачання та водовiдведеннi.

централiзованого постачання холодноi води, водовiдведення ( з використанням

внутрiшньо будинкових систем), проведена вiдповiдно до Порядку проведення

вiдкритогО обговорення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiЙсню€

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

затвердженого постановою НКРЕКП вiд З0.06. 2017 I'9866

вiд представники споживачiв, органiзачiй та громадськостi зауважень та

пропози цiй не надiйшло.

За результатами обговорення



Вирiшили:
1. Заслухану iнформачiю взяти до уваги.
2,Пiдтримати рiшення щодо необхiдностi встановлення нових тарифiв на

послуги централiзованого водопостачання та водовiдведення,

централiзованого пQстачання холодноi води, водовiдведення

(з використанням внутрiшньо будинкових систем)

КП <.Щрогобичводокан€ц> на 2019 piK.

Шагала Р.М.

Каландарiшвiлi С.Г.

Городник Л.В.

Коблянський В.М.

З,Опублiкувати протокол вiдкритого обговорення на офiцiйному веб-сайтi

КП <Щрогобичводокан€ш)) та по

Перший ерман I.M.

Головний

Головний eKoHoMicT

EKoHoMicT I категорii

* .J / Т -rл. ]-----i о

львькоiоблапi


