
ПРОТОКОЛ 

відкритого обговорення (слухання) проекту рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 
внесення змін до постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 
червня 2016 року № 1141», по КП «Чернівціводоканал» 

Дата: Місце проведення 

24 січня 2020 року вул. Комунальників, 5 
Початок: 12 год.00 хв. м. Чернівці 

ЗАПРОШЕНІ: 

Від Національної комісії, що здійснює що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг: 

Змеул Завідувач сектору НКРЕКП у 
Олег Сергійович Чернівецькій області 

Від виконавчого органу Чернівецької міської ради: 

Каспрук Чернівецький міський голова 
Олексій Павлович 

ПРИСУТНІ: 

Від Національної комісії, що здійснює що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг: 

Змеул Завідувач сектору НКРЕКП у 
Олег Сергійович Чернівецькій області 

Від виконавчого органу Чернівецької міської ради: 

Середюк Заступник міського голови з питань 
Володимир Богданович діяльності виконавчих органів Чернівецької 

міської ради 

Пилип'як 
Олег Степанович 

Заступник директора 
ДЖКГ 

Від комунального підприємства «Чернівціводоканал»: 



Цуркан 
Ярослав Васильович 

Перший заступник начальника 
КП «Чернівціводоканал» 

Дудко 
Генадій Дмитрович 

Начальник відділу стратегічного розвитку 
та управління активами 

Пасере 
Людмила Евгенівна 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Іванюк 
Людмила Василівна Головний бухгалтер КП «Чернівціводоканал» 

Від інших підприємств, установ, організацій та громадськості міста Чернівці: 

Заявок від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі у 
відкритому обговоренні проекту рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо внесення змін до 
постанов «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 
року № 1141», не надходило. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Обговорення проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо внесення змін до 
постанови «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, по КП «Чернівціводоканал», розгляд пропозицій та зауважень. 

СЛУХАЛИ: 

ВСТУПНЕ СЛОВО: 

Змеула О. С. - головуючого засідання, завідувача Сектору Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 
Чернівецькій області, який проінформував присутніх, що відповідно до Порядку 
проведення відкритого обговорення проекту рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, на засіданні Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 
проводилося у формі відкритого слухання 10 січня 2020 року, схвалено проект 
наступної постанови: 

- «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 № 1141 «Про 
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення». 

Проект зазначеної постанови НКРЕКП разом з протоколом відкритого обговорення 
проектів тарифів КП «Чернівціводоканал» з обґрунтованими матеріалами, 
необхідними для прийняття рішення, оприлюднено з метою одержання зауважень і 



пропозицій шляхом розміщення 13 січня 2020 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП в 
мережі Інтернет Лулуху.пегс.еоу.ііа/. 

Зауваження та пропозиції приймалися до 23 січня 2020 року у письмовому та / або 
електронному вигляді за адресую: Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська, 19, м. Київ, 
03057; е-таіі: сіер1:агуГуосіа@пегс.^оу.иа. За вказаний період надійшли зауваження та 
пропозиції до проекту постанови НКРЕКП від Центру реформ та розвитку м. Чернівці. 

Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймалися 
до 23 січня 2020 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Сектор 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг у Чернівецькій області, вул. Шептицького, 23, м.Чернівці, 58000; 
е-таіі: епег^о.су@педу1іпе.пе1:.иа. За вказаний період заявок для участі у відкритому 
обговоренні, не надходило. 

На виконання вимог 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 (із змінами), 
відкрите обговорення зазначеного проекту постанови НКРЕКП проводиться за місцем 
надання послуг у визначені НКРЕКП дату та час ( вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 
24.01.2020р., 12:00). 

Надалі Головуючий надав слово Цуркану Я.В. - першому заступнику начальника 
КП «Чернівціводоканал», який проінформував присутніх, що 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, були проведені громадські слухання 
27 травня 2019 року намірів зміни тарифів та обговорено розмір тарифів та чинників, 
що вплинули на зростання істотних складових тарифів. 

Національна комісія оприлюднила Проект постанови «Про внесення змін до 
Постанови НКРЕКП за № 1141 щодо зміни тарифів: 

- на централізоване водопостачання та водовідведення. 
На адресу НКРЕКП надійшли пропозиції, зауваження до проекту постанови від 

Центру реформ та розвитку м. Чернівці щодо збільшення витрат на проведення 
ремонтних робіт та збільшення планового прибутку на 3 млн. грн. для здійснення 
виробничих інвестицій у ремонт та заміну мереж. Крім того, НКРЕКП проведена 
актуалізація витрат на електричну енергію в бік зменшення за рахунок ціни та 
проведено корегування витрат з урахуванням протокольного рішення №5 (витяг з 
протоколу № 51 засідання НКРЕКП від 07.11.2016) (вилучення) відповідно до 
фактичного строку дії. 

Узгоджені позиції зазначені у додатку 1. 
Також зазначив, що основним завданням підприємства є цілодобове постачання 

якісної питної води споживачам. Для забезпечення цієї мети та підвищення надійності 
роботи підприємства, вважає за необхідне встановлення економічно обгрунтованого 
рівня тарифів з метою уникнення збитковості за основним видом ліцензованої 
діяльності. 

Детальну інформацію про основні складові тарифів надала Семенюк Л.В. -
провідний економіст відділу стратегічного розвитку та управління активами, яка 
деталізувала причини перегляду тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення (проект постанови НКРЕКП схвалений на засіданні НКРЕКП 
10.01.2020 року). 

На зміну розміру тарифів вплинули наступні фактори: 



- Змінилися обсяги реалізації, відносно діючої структури: 
збільшилися на 2,81 % з централізованого водопостачання; 
зменшилися на 0,61 % з централізованого водовідведення. 

Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення. Річний план розрахований 
відповідно до індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, 
встановлених постановою НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 1441, погоджених 
директором департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної 
адміністрації та начальником Дністровсько - Прутського басейнового управління 
водних ресурсів. 

- Зменшилися планові витрати на оплату електричної енергії: 
на 14,68 % з централізованого водопостачання; 
на 15.44 % з централізованого водовідведення за рахунок зниження ціни та 

зміни запланованих фізичних обсягів (кВт) використання електричної енергії відносно 
діючої структури тарифів. 

- Збільшилися витрати на оплату праці: 
на 30,99 % з централізованого водопостачання; 
на 26,75 % з централізованого водовідведення. 
При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника зросла на 

29,45%, а саме з 8 539 грн. до 11 054 грн. Заробітна плата врахована до тарифів в 
установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати (прожиткового 
мінімуму) та інших гарантій з оплати праці передбачених законодавством, з 
урахуванням положень Генеральної та Галузевої угод, Колективного договору; 

- Змінилися витрати на ремонти: 
збільшилися на 57,29 % з централізованого водопостачання; 
збільшилися на 78,8 % з централізованого водовідведення. Збільшення 

пов'язано із необхідністю проведення ремонтних робіт обладнання, мереж, тощо. 
- Збільшилися витрати по амортизації: 

на 22,92 % з централізованого водопостачання; 
на 2,35 % з централізованого водовідведення. Прийнято на баланс основні 

засоби. 
- Збільшилися витрати, пов'язанні із сплатою податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, обов'язкових платежів: 
на 22,92 % з централізованого водопостачання; 
на 2,35 % з централізованого водовідведення. 

- Змінилися і решта витрат, у тому числі на реагенти, ПММ та інше, у зв'язку зі 
зміною вартості, обсягів. 
- В структурі тарифів передбачений плановий прибуток: 

на обігові коши в розмірі 2 % від повної планової собівартості; 
на авансовий платіж за електричну енергію у розмірі 1 % від повної планової 

собівартості. 
- Передбачено вилучення витрат різниці між фактичними витратами на податки, 
збори та обов'язкові платежі за звітний період, водовідведення ( - 13,47) тис. грн. 
- Враховано корегування витрат з урахуванням протокольного рішення №5 (витяг 
з протоколу № 51 засідання НКРЕКП від 07.11.2016): водопостачання (-979,07) тис. 
грн.; водовідведення (-563,74 )тис. грн. 
- Враховано корегування витрат з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 



06.12.2019 № 2640: водопостачання (-2 387,99) тис. грн.; водовідведення (-3 323,87) 
тис. грн. 

Відповідно до узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 
1141», за пропозицією НКРЕКП враховано: 

- витрати на електричну енергію - актуалізовано ціну на активну електричну 
енергію; 

- корегування витрат з урахуванням протокольного рішення №5 (витяг з 
протоколу № 51 засідання НКРЕКП від 07.11.2016) (вилучення) перераховано 
відповідно до фактичного строку дії: водопостачання (-464,64) тис. грн.; 
водовідведення (-267,54) тис. грн. 

У зв'язку із зміною витрат на оплату електроенергії змінюється і повна планова 
собівартість, та відповідно внески на регулювання, плановий прибуток на формування 
обігових коштів та застосування авансової системи платежів за електричну енергію. 

Дані про тарифи діючі, розміщені на сайті НКРЕКП- схвалені та запропоновані 
НКРЕКП для затвердження наведені в таблиці (без ПДВ): 

Назва тарифів 

Діючі 
тарифи, 

грн./м3 

Тарифи, 
які розміщені 
на сайті 
НКРЕКП, 
грн./м3 

Тарифи 
за 
пропозицією 
НКРЕКП, 
грн./м3 

Рівень зростання 
за пропозицією 
НКРЕКП до діючих 
тарифів, 
% 

1. Тариф на централізоване 
водопостачання споживачам, які є 
суб'єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення (оптовий тариф) 

3,65 3,94 3,82 4,66 

2. Тариф на централізоване 
водопостачання споживачам, які не є 
суб'єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення 

9,47 10,80 10,58 11,72 

3. Тариф з централізованого 
водовідведення 

4,98 6,02 5,99 20,28 

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
проведено відповідно до Порядку формування тарифів централізоване водопостачання 
та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 року № 302 (із 
змінами) та Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 року № 364. 

Розрахункові тарифи, з урахуванням узгоджених позицій в частині витрат на 
електричну енергію та корегування витрат (вилучення) становитимуть (з ПДВ): 

а) централізоване водопостачання: 
- для споживачів, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення - 4,584 грн. за 1 мЗ ( 3,82 грн. за 1 мЗ без ПДВ); 
- для споживачів, що не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення - 12,696 грн. за 1 мЗ ( 10,58 грн. за 1 мЗ без ПДВ); 
б) централізоване водовідведення -7,188 грн. за 1 мЗ (5,99 грн. за 1 мЗ без 
ПДВ); 



Представник виконавчого органу Чернівецької міської ради зазначив, що 
на відкритому обговоренні намірів зміни тарифів КП Чернівціводоканал», які 
відбулися 27 травня 2019 року було прийнято до уваги значне зростання рівня цін на 
складові структури тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення та 
наголошено КП «Чернівціводоканал» щодо забезпечення цілодобового та якісного 
централізованого водопостачання та водовідведення. Підтримує проект постанови 
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 зміни тарифів з урахуванням узгоджених позицій - додаток 1. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати схвалені на відкритому слухані 10.01.2020 року проєкт постанови 

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 червня 2016р. № 
1141», щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення 
з урахуванням узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП: 

Додаток 1 - Таблиця узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» (на 2 
арк.), яка є невід'ємною частиною даного протоколу (додається); 

2. Направити підписаний протокол відкритого обговорення проекту постанови 
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 червня 2016р. № 
1141», щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення 
КП «Чернівціводоканал» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг. 

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на веб - сайті підприємства. 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ДОПОВНЕННЯ: відсутні. 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості 0 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося з порушенням процедури, 
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановлю НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 

(підпис секретаря) 

Середюк В.Б. 

Цуркан Я. В.. 

Змеул О.С. 

Карабут Л.В. 

• 



Додаток 
до Порядку проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 

Таблиця узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 

Редакція спірної частини проекту 
рішення/частини проекту рішення 

Зміст зауважень (пропозицій) Спосіб врахування або мотиви їх відхилення 
зауважень (пропозицій) 

У пункті 1: 
підпункт 56 викласти в такій редакції: 

56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 56 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб'єктами 

господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 3,94 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

споживачам, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 10,80 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

б) на централізоване водовідведення -
6,02 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);». 

Пропозиція Центру реформ та розвитку: 
1. До складу планових тарифів на 2020 рік 
включати витрати на придбання матеріалів, 
запасних частин та інших матеріальних 
ресурсів, необхідних для проведення 
підприємством ремонтних робіт; 
2. Збільшити на 3 млн. грн. величину 
планового прибутку для забезпечення 
здійснення виробничих інвестицій у ремонт 
і заміну мереж та насосно—силового 
обладнання за рахунок цього джерела 
фінансування. 

Пропозиція НКРЕКП: 
підпункт 56 викласти в такій редакції: 

56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 56 до цієї постанови: 
а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 3,82 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

споживачам, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 

Пропозицію Центру реформ та розвитку не 
враховано: 
1. До складу планових тарифів на 2020 рік, які 
були схвалені на відкритому засіданні НКРЕКП 
яке відбулося 10 січня 2020 року, вже включено 
витрати на придбання матеріалів, запасних частин 
та інших матеріальних ресурсів, необхідних для 
проведення підприємством ремонтних робіт в 
повному обсязі, відповідно наданих підтвердних 
документів, графіків ППР, кошторисів. 
2. Підприємство не виконує вимоги пункту 2.5 
глави II Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм суб'єктів 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, затвердженого 
Постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131. 

Пропозицію НКРЕКП враховано: 
Витрати на електричну енергію -

актуалізовано ціну на активну електричну 
енергію, відповідно до пункту 2.2 глави II 
Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 
10.03.2016 №302. 

Коригування витрат з урахуванням 

У пункті 1: 
підпункт 56 викласти в такій редакції: 

56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 56 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб'єктами 

господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 3,94 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

споживачам, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 10,80 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

б) на централізоване водовідведення -
6,02 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);». 

Пропозиція Центру реформ та розвитку: 
1. До складу планових тарифів на 2020 рік 
включати витрати на придбання матеріалів, 
запасних частин та інших матеріальних 
ресурсів, необхідних для проведення 
підприємством ремонтних робіт; 
2. Збільшити на 3 млн. грн. величину 
планового прибутку для забезпечення 
здійснення виробничих інвестицій у ремонт 
і заміну мереж та насосно—силового 
обладнання за рахунок цього джерела 
фінансування. 

Пропозиція НКРЕКП: 
підпункт 56 викласти в такій редакції: 

56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 56 до цієї постанови: 
а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 3,82 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

споживачам, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 



водопостачання та водовідведення, - 10,58 
грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

б) на централізоване водовідведення -
5,99 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);». 

протокольного рішення № 5 (витяг з протоколу № 
51 засідання НКРЕКП від 07.11.2016) (вилучення) 
перераховано відповідно до фактичного строку дії. 

У зв'язку із зміною витрат на оплату 
електроенергії змінюється і повна планова 
собівартість, та відповідно внески на регулювання, 
прибуток за рахунок формування обігових коштів 
та застосування авансової системи платежів за 
електричну енергію. 

Таким чином, підпункт 56 викласти в такій 
редакції: 

56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 56 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб'єктами господарювання 

у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, - 3,82 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість); 

споживачам, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 10,58 грн за 
1 куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення - 5,99 грн 
за 1 куб, м (без податку на додану вартість);». 



Додаток до Протоколу 
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