
ПPoToкoЛ Nb 1
вiдкpитoгo oбгoвopення КП кBoдoкaнaл> Mелiтoпoльськoi мicькoi paди Зaпopiзькoi qблaстi

щoДo неoбxiДнoстi встaнoвЛrння тapифiв нa цrнтpaJliзoвaне Bо.цoпocTaчaння
Ta ценTpaлiзoвaне вo.цoвi'цве.цення нa 2021 piк

м.Meлimonoль,
вул,Iroкpoвcька, 100
кабiнеm nЛанoвo-еtolнoмiчнozо вiddiлу

(мiсuе пpoвелевш зaхoly)

Iloчаmoкnpовelення o 14 zоdaнi 00 xвaлuн
в o нлаЙн-фo ptttаmi з вaкopшcmаннял| np o zp аJ||нo zo заб eзneчeння ZoОM

Зaпpoшенi:
пpе.цcTaвник opгaнy мiсцrвoгo сaМoBpя.цyвaння
Iгop CУ.{AКOB_ зaсTyIIник мiськoгo гoлoBи з ПиTaI{Ь .цiяльнoстi BикoI{aBЧих opгaнiв pa.Ци
Пpисyтнi:
ГoлoвуtovaЙ вidкpumozo oбzoвopeння:
Cеpгiй HЕMЧЕHкO _диpектop КП <<Boдoкaнaл) ММP Зo
C eкp emаp вid кp шmo eo o б zo в op eння :
HaтaлiяЗIHЕHКo_нaчaJIЬIIикПЛaIIoBo-екoнoМiЧнoгoвiддiлy
Учaсники вiдкpитoгo oбгoвoprння:
Гaннa кAMЛиК - зaсTyIIник .циpекTopa з зaГaJIЬHиx IIиTaIIЬ
Haтaлiя AC.цIHOBA _ гoлoвний бyхгa.птеp
eвген ПУПИHIH _ зacTyIIник ДиpекTopa з BиpoбницTBa

Зaявoк вiд фiзичнv:х Ta lopи.цичниx oсiб для тlpиiтняTTя rlaсTi y вiдкритoмy oбгoвopeннi
IIpoекTy тapифiв ътa 202I piк в oнлaйн - фopмaтi з BикopисTaIIняМ пpoгpaМнoгo зaбезпeЧrннЯ
ZooNI не нa.цхO.циJIo.

Поpядoк Денний:
oбгoвopення пиTaIIня щoДo неoбхi,цнoстi BоTaIIoBлrння тapифiв нa центpaлiзoвaне

Bo.цoПoсTaчaIIIIЯ Ta цrнтpaлiз oBaIIе Bo.цoBi.цве.цeння нa 2О2I piк.

Cлyхaли:
нЕMtIЕHкo Cеpгiй _.циpекTop, пpoiнфopMyвaB пpисyтнix, щo нa Bикoнaння пyнктy 2.1

Пopядкy пpoBе.цrння вiдкpитoгo oбгoвopення пpoектiв pirпень HaцioнaльнoТ кoмiсii, щo
зДiйснIoе ДrpжaBIIе prгyлIoBaIIня y сфеp.lx енrpгeT|4К:lI Ta кoMyIIaJIьI{их пoслyг, зaTвеp.цх{rнoГo
пoсTaIIoBoIo HкPЕкП вiд з0.06,20|7 N9 866, кП кBoдoкaнaл) ММP Зo iнфopмyс пpo
неoбхiДнiсть BcTaI{oBлення з 01 ,0|.202| IIoBих тapифiв Ha IIoсЛyги дентpaлiзoBaнoгo
BoДoпoсTaчalНЯ Ta центpaлiзoBalloгo вoдoвi,цве,цення' poзpaxyнкИ ЯКvIx^ вi.цпoвiДaли б шлaнoвим
yMoBaM Bедeння Дiяльнoстi пiдпpисмсTBoМ y 202| poul

Biдпoвiднo .цo п).нкTy 1.9 Пopядкy фоpмyвaння тapифiв нa центpалiзoвaне
Bo.цoпoстaчal:яЯ Ta центpaлiзoBallе Bo.цoвi.цве.цення, зaTBrpдженoГo ПoсTaЕIoBoro HКPЕКП вiд
10.03.2016 Jlb 302 (дaлi _ Поpядoк) B сTpoк дo 01 .06.2020 КП кBодoкaнaл) MMP Зo зoбoв'язaне
IIo.цaTи дo HКPЕКП poзpaхyнки пЛaнoвиx тapифiвттa202l piк.

тa6лиIнфopмaцiя Щo.цo Дitoчиx з 05.02.2020 тa плaнoвих тapифiвнaZl,)Z| plк нaBe.ценa ц l .

Haйм3нyвaпм тapифiв

дiючi з 05'02'2020 тapифи за
пoФавoвoю llPЕкп вiд

04'o2.2020 Np28З (бeз пД),
mн/w6 м

Плaвoвi тapифи пa
2021 piк (бrз пДB),

гpt/кyб.м

Biдхиленш плaнoвих
тapифiв вa 2021 piк вiл

пiиqиx a 05 02 2020
v.

ПентnaлiзoвaHе Bol loпoстачаHtIя
* ,цля спoживauiв, якi с сyб'сктaми гoсПo.цapювaння y сфepi
центpалiзoвaнoгo Bo.цoПoсTaчaнI{,l тa вo.цoвi.цве.цeння

6,58 6,81 0,2з з,49

* для спoживa.riв, якi не e сyб'ектaп{и гoспo.цapюBaнн,l y сфepi
центpaлiзoвaнoГo вoДoПoсTaЧaнн'l тa вoдoвi.цведення

12,94 12,94 0 0

Центpaлiзoвaне вo.цовiДBе.цення
* для спoживa.riв, якi с сyб'сктaми гoспo.цapювaння y сфepi
цeнтpaлiзoвal{oГo BoДoпoстaЧaн}Ul тa во,цoвi.цвe.цeння

9,89 10,58 0,69 6,98

* для спoжIвa.riв, якi не e сyб'ектaми гoспoдapIoBaI{Il'I y сфеpi

цeнтpaлiзoвaнoГo вo.цoпoсTaЧaнIUI тa вo.цoвi.цведення
16,28 16,28 0 0
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Стpyктypa IIJIaIIoBих сеpe.цньoзBiuкених тapифiв нa
центpалiзoBal{е BoдoBi,цве.цeння нa 202I piк (з ypaxyBaннЯМ
813 вiд |5'04.2020 poкy) IIaBеденa y тaблицi.

цеIITpaJIlзoBaI{е Bo'цoпoстaчaння

Bилуrеrrrrя згi.цнo aктy пеpевipки

Iнфopмaцiя щoДo oбсягiв центpaлiзoBalloгo
вo,цoвi.цвr.цrlIня нaBеденa ни}кЧе.

Bo.цoпocTaчaння Ta цrl{TpaлlЗoBal{oгo

Плaновi Bl,fipaTИ зa елеMенTaМи
[Iевтnалiзoвaнr вoдoпoстfl чaння rreнтnя.пiqnвя не вопoвiлведення

гpн,/кy6-м
% дo poзмiрy тapифy

/6аt ПП\
гpн'/кy6.м

0Z lo poзмipy тapифy
/6er ППB)

2 J
А 5

C юlаdo вi cеoеdн ьoзваlкенuх паpuф iв

Електpoeнepгiя 4 , t 5 з2'07 2.09 t2,9O
Peaгенти 0.003 0,02 0,01 0,06
Peмoнти 0.з 5 2,7O 0,49 з,02

Bиmaти нa oпJIaTv IIDaцi 6,02 46,52 10.93 67,47

СдиниЙ сoцiaлЬний BIIесoк | , зз L0.28 2.41 14,88

Aмopтизaцiйнi вiдpaxyвaння 0,56 4'3з 0,65 4,OL

Пaливнo.мaстильнi мaTepiЕrЛи 0,25 1,9з 0,48 2,96

По,цaтки 0.68 5,26 0,1  8 L,!L

Iнlцi витpaти 0.46 3,55 0.з2 1,98

Усьoгo BиTрaTи пoвнoi сoбiваpтoстi 13,80 106,65 r7.56 108,40

Bил]дrення. згi.цнo aктy пеpеBipки 0.86 6,65 1.3 6 8,40

CepеДньoзвaясений тaриф (без П,ЦB) 12.94 100,00 16.20 100,00

Bид лiцензoвaнoi дiяльноcтi
Фaкт зa 2019
piк, тиc.кyб.м

oбояг, вpaxoвaний
y дlючих з
05.02.2020

тapифax, тис.куб.м

Плaнoвий
oбcяr нa202|
piк, тис.кyб'м

Piзниця мiж плaнoвим тa
Bp'lхoBaним y дiючиx

тapифaх oбсягoм
тис.кvб.м %

Центрaл iзoвaне Bo.цoПoсТaчaння 45,70.7О 4633.08 4570,',70 -62.з8 -1 .35

I{ентpaл iзoвa не вotoвi.цBедення з068.2З 2968,09 з068.23 100.14

Плaнoвi oбcяrуl pеaлiзaцiТ пoсЛyг ценTptlлiзoBalloгo Bo.цoПoсTaчaI{I{я Ta ценTp'шlзoBalloгo
Bo.цoBi.цBrДrння y 2021 poui BpaхoBaIIi нa piBнi фaкти.rниx oбсягiв pеaлiзaцii пoслyг y 2019 poui'

По вi.цнoшеннЮ .цo oбсягiв , якi BикopисTalri дJIя .цiючиx з 05.02'2020 тapифiв, встaнoвлениx
IIoсTaIIoBoIo HкPЕКП вiд 04'02'2020 Ns 283 (пo uентpaлiзoвaнoмy BoдoпoсTaчaннIo зМrншIrнo нa

I,з5уo, тa пo цеI{TpaлiзoBaIIoМy Bo.цoвiдBеДенню збiльпrенo ]flaз,з7o/o), e o.Щ{ieю з пpичин зМiни

тapифiB.
ПлaнyвaннЯBИ.ГpaT ъIazo2l piк пpoведrне з ypaхyBal{няМ фaктиuних BиTpaT пiдпpисмствa

Зa 20|g piк тa Чинниx .цoгoвopiB 2020 pol<у' нopМ чинниx ГaлyзевoТ yгoДи Ta КoЛекTиBI{oгo

.цoГoBopy' iншrиx пoлoяtенЬ зaкoнo,цaBсTBa.
Пopiвняння зaгалЬниx BиTpaт ПoBIIoi сoбiвapтoстi , вpaxoBallиx y .цiroчиx з 05.02,2020

Tapифaх, з плaIIoBиМи BиTрaTaМI4 2021 poкy нaBе.ценa y тaблицi.

Зaгaльне збiпьtпення ПoBIIoТ сoбiвapтoстi пoсJryг лiцензoвaнoi ДiяльнocTi пo вi.цнorшеннlo

.цo .цiючих Tapифiв скJ{aдar |0з92,642 Tио.гpн a6o 9,8o/o.
97o/o зaraлЬнoТ cyМи ПЛaнoBиx Bитpaт пiдпpиемстBa IIa 202I piк cкЛaДaloTЬ BиTpaTи }Ia

еЛекTpoенеpгiЮ, praгеI{Tи' prМoнти Ta aМopTизaцiйнi вiдpaxyвaння, щo r д}кеpеJIoм iнвестицiйнoi

пpoгpaМи ''iд',pйuon"TBa, зapoбiтнy плaтy з нapaхyBaIIIIяMи, IlzlЛиBнo-МacTилЬнi N{aTеpiurЛи тa

N{acлa, oПлaTy IIo.цaTкiB. Iншri витpaTи склa'цaюTЬ JIишIе ЗYo вvrщaт IIoB}Ioi сoбiвapтoстi пoолyг

лiцензoвaнoi дiяльнoстi.

Bитpaти пoвнo[ сoбiвapтoстi лiцензoваних видiв дiяцlцqщi:цgдPд
Bид лiяльнoстi v дiюч шx з 05'02'2020 Тapифaх плaн нa2021 piк niзниця (плaн-тapифи)

Цeнтpaлiзoвaнe Bo.цoпoстaЧaнIul 58949.5',72 6з069'ззз 4119,76r
Ценmaлi зoвaне вoдo в i.цве.цеH H,I 41558.226 5383  1 . 107 6з72.88l.

Paзoм 106507.798 116900.44 10392.642



Пoяонення щoДo збiльпrення oсIIoBIIиx скЛa.цoBиx IIaBе.цrнl нижчr.

Bumpama
нaI

елeкmpoeнepzito

-1846,07 Зменrпeння витpaт пoв'язaне iз 3llижrнняМ вapтoстi aктивнoi електpoенеpгii
poзпoдiлoм пpи o.цпoчaснoМy зМеtlшеIlнro oбсягy Bикopистtшlня.
Плaнoвий oбсяг викopистaння aктивнoi електpoенеpгii y 202| poui пpийнят

нкy нa piвнi 2019

Плaнoвi тapифи нa eлeктpoeнepгiю, Щo бy,Цe викopисToв}tsaтися у 202| poцi,
poзpaxoвaнi нa бaзi тapифiв, зa якиМи ДП (ПPOФIT XAБ> пoстaчae пiдпpиемствy
aктиBlly електporнeргito (бaзoвий мiсяць тpaвень 2020 poкy), тa плaнoвoгo iндексy
цiн виpoбникiв пpoмислoвoi пpoдyкцii нa202| piк'

Bumpаmu
нll pе|Eенmu

3бiльrпення витpaт пoв'язaне iз зpoстaнням oбсягiв викopистaння pеaгентiв, y ToМy
чиспi нa .цrзiпфекцiю peзepвyapiв чистoi Boди тa збiльrпeння пoтoчних

Dштaти нa pеaгеmи, тис.гpв

Bumpаma
на penooнmil

Збiльшення Bитpaт нa pоМoнти пoв'язaне з збiльrшенням вapтoотi цirra нa мaтеpiaли
тa 3aIIчaсTиIlи

Bumpаmu на
ott'lаmу npацi

9327,98 Збiльшrення витpaт нa oплaтy пpaцi нa Tис'гpн пo вiднorпенItю .цo витpaт,
вpaхoвaниx в дiюниx тapифаx, пoв'язaнe з плaнyвaЕням фoндy oплaти пpaцi
вiдпoвiдно Дo плaнoвиx пoкaзникiв пpo}киткoвoгo мiнiмyмy для пpaЦrз.цaтних oсiб
нa 202I piк, зaстoсyвaннЯМ пoлo)I(el{ь Гaлyзевoi yгoДи 3 ypaхуванняМ дiюних змiн i
дoпoвнrнь Дo неi, КoлективIioмy дoгoBopy.
Плaнoвa штaтIla чисельнiсть пrpсoнaлy лiцензoвaнoi дiяльнoстi 3a llлaнoМ нa2021
piк (38l штaтнa oлиниця) в цiлoмy вiдпoвiДaс фaкти.rнiй сеpедньooблiкoвiй
чисeJIЬItoстl зa 20l9 piк 38l штaтнaoдиниця

пoкillник l I B П | I I B B l о a з o м
за dаwnol+t 2019 ootсv

Штaтнi oдиницi 1 8 1 20з з84
за nлaнo,tl 2021 oiк

Штaтнi oдиницi l'76 205 3 8 1
Cеpeдняз/пл.. mн./мiс |з0з2.94 |з6з4'35 l 13357'85

Cлiд зaзнavити' щo зa ДaНИNlIl Гoлoвнoгo yпpaвлiння стaтистики y Зaпopiзькiй
oблaстi, фaкгиuнa серrдня зapoбiTнa IIлaтa штaтI{иx пpaцiвникiв пpoмислoвoстi зa
беpезень 2020 poку склa"цaс |554,93 гpн нa Мiсяць.
Зapoбiтнa плaтa poзptlxoвaнa з ypaхyвaнняМ пpoжиткoвoгo мiнiмyмy лля
пpaцездaтних oсiб, якi пepeдбaueнi Зaкoнoм УкpaiЪи вiд l4.1l.2019 JФ 294.IХ <Пpo
.{еpжaвний бюдxeт УкpaiЪи нa2020 piк з 01'12.2020 poкy 2270 гpн.
Taкoж y пЛal{oвиx витpaтax зaклaдrнa щoМiсячнa нa'цбaвкa зa безпеpерBIrиЙ cтa:к
poбoти нa пiдпpиемствi.
З нaведeнoгo BидIIo' щo зaплaнoBaнa нa 2021 piк сеpедня зapoбiтнa плaтa

вник1в п €Мствa вiдпoвiдar тeн.ценцiям
Buпoапu на o|lлаmv nDаui. tплc.zoн

Bид дiяльнocтi У дiючих з
05.02'2020 тapифax

Плaн нa 202 1 piк Piзниця(плaн.
таnиrhи)

цBП 23472.14 27525.5',7 405з.4з
ЦBB 28265.95 3з540.50 5274.ss

Paзoм: 51738.09 61012.09 9327,98

Збiпьttlення плaнoBиx витpaт нa 2021 piк нa сплaтy единoгo сoцi.rлЬнoгo Bнескy
пoв'язaне iз збiльшенняМ плaнoвиx виTpaT Ila oпJlaтy пpaцi. Cтaвкa eCB отatroвить
22Yo вiд фoн.пy oплaти пpaui.



АмopmaзацiЙнi
вidpахувсtння

5I 5,44 12,73 Збiльrпення витpaт пoв'язaне iз Bвrдrrrпям в .цiю тa prкoнстpyкцiоo oснoBних
фoндiв, щo пpивеЛo дo збiльrпeння iх вapтoстi, якa aМopтизyсгься. Амopтизaцiйнi
вiдpaхyвaння, щo вpaхoвyютьоя y тapифaх нa центpaлiзoвaне вoДoпoстaчaння тa
цrнтptL'liзoвal{е вoдoвi,цвeДeння зa звiтними дaниМи пoдaткoвoго oблiкy' с
д)кеpелoМ фiнaноyвaння у 202| poцi iнвестицiйниx зaxoдiв iнвестицiйнoi пpoгpaМи

l.цп нa к.
АмoomлзацiЙнi вidp ахуванt.я' mЦc.zpн

Bид дiяльнoстi
У,цiroчих з
05.02.2020
тaоифаx

fIлaннa202| piк Piзниuя(плaн-
тapифи)

шBI] 2|2| .з0 2562,79 44t.49
шBB 1928.735 2002.s59 73,824

Paзoм: 4050,04 4s6s.349 515.309

Bumpаma
нll

n|aluвнo-
маcmllльнi
мamеpiалu

-443,3 -15,30

Bитpaти ПММ y нaTУpaлЬниx пoкzu}никсlx ypaхoвaнi пo фaктy 2019 poкy

Jменшeння Bитpaт пoв'язaне iз зни'кrнняlи вapтoстi п€шивнo-Мaотильних

Фаю зa 2019 piк Плaн нa 202l piх

t54.128 1s4.128

тис,л 4з,0o2 tcz
69 449 ) 4!9

тис. мf 4t.t42 41.t42

мaФилa тa oливa тис'л - | з 4 34

Bumpаma
o|ullut'у
nodоmкiв

-256,22 -б,21 KП <Boдoкaнaл> МMP Зo е плaтникoМ pентнoi плaтr,r зa спeцiaльне викopистaння
Boди'плaти зa кopистyBaння нaДpilМи' екoлoгiчнoгo пoдaткy Ta пoдaткy нa зеМлю.
У ЦентpaлiзoвaнoМy вo.цoпoстaчaннi бiля 97oА зaгaлЬнoi сyМи пoдaткiв скЛaДaс
)eнтI{a плaтa зa опецiaльне Bикopистaння Bo,ци тa пJIaтa зa кopистyBaння нaдрaМи'

Jмeншeння плaнoвиx витpaT пo pентнiй плaтi зa спrцBoдoкopистyвal{ня Ta нa'цpa
пo вiднorпенню дo витpaт, BptlxoBaних У дiючиx з 05'02,2020 тapифax, пoв'язaне iз
]МеншенняМ пoкaзникa пiдйoмy вo'ци в piчuoмy бaлшrсi нa2021 piк

нi пoнaд 84o/o cклaдaе екoлoгiчний пo'цaтoк.

Iнuli вuпpamu 1390,59 б7'5 3бiльrшення витpaт пo вiднoпrенню дo пoкaзник1в.
c5.02.2020 тapифах, пoв'язaнr з зaстосyвaнняM y!{i
плaнoBиx цiн, вpaхyвaння фaктияних витpaт 2019
po3paхyнкlB зa oкpеMиMи сщ

вpaхoBaниx y 'цlloчиx з
)в пoтoчllиx дoгoвopiв тa
poкy y якoстi oснoви для

Bид дiяльвomi
У дiючиx з
05.02.2020
тapифaх

IIлaн нa
2o2| p|к

Piзниця(пЛaн-
тapифи)

|з9з,59
[РB, тиa'гpн 95'.1,42
Ря 2058-86 1з90.59

Iншi oпepацiйнi
вumpamЦ
(кoмeнcацiл IIФУ
пiльzoвw пенciЙ)

36'9б3 100
Кoмпенсaцй пiльгoвих пеEaiй, тис.фп

вид дьльнoФi
У дiючих з
05.02.2020 гI.лaн н8 202l piх

LlBп. тис'rcн 0 0 0 19-з80
ITBB тис mн )0 1?.58з

r0 36.963

Biдпoвiднo Дo П.П.1 л.2 locтaнoBи HкPЕКП вiд 15,04.2020 зa J.,lb 813 <Пpo нaкJIa,цaI{ня
IIITpaфy нa КOMУHAЛЬHЕ ПIДПPИCMCTBO (BoДoКAHAЛ) МЕЛIToIIoЛЬсЬКoi
MICЬкoi PAДИ ЗAПoPIЗЬкoi OБЛACTI зa пopyшення Лiцензiйниx yМoB пpoвa.цяtення
гocпo.цapсЬкoi .цiяльнoстi з цеIlTpaЛiзoвaнoгo вo.цoпoсTaчaння Ta цrlrTpzlЛiзoBalloгo
Bo.цoBi.цBе.цlIlHя, з.цiйcнrннЯ зaхo.цiB.цеp}кaBнoгo prгyлIoBaтIня)) ПpoBе'Ценo кopигyBaIIIrя Tapифy B

cToрoнy зМrншrння нa зaГaJlЬнy сyMy 8|22,65тиc.гpн (бeз ПДB), щo BклIoчae:

сyМy I{rBикopисTaIIиx aМopTизaцiйних вiдpaхyвaнЬ TapифiB, Щo буtlи BизIIaченi Як

.ЩкеpеЛa фiнaнсyвaннЯ IнBrоTицiйниx пpoгpaМ Ha 2017 Ta 2018 poки, y poзМipi 2022'92 тиc.гpн
(без П[B), y тoМy числi з BoдoпocтaЧaння _ 811,13 Tис.гpн (без П[B), з вo.цoBi.цBe.цrння _

12||,79 Tис. гpн (без П,{B),



piзнищo мiтс фaкти.rними BиTpaTaМи зa cTaТaЯNIvI BиTpaт y стpyктypi тapифiв Ha
центpaлiзoBallе BoДoпocTaчaння Ta цrнтpaJliзoвaне вo.цoвi,цве.цrння тa вiдпoвi,цниMи BpaxoBaIIими
в тapифaх BитpaTaMи у 2017.2019 poкax y оyмi 6099,7з Tис. гpн (без П[B)' y ToМy числi:
Bo.цoПoсTaчaння _ 3Iз4'05 Tиc. Гpн, вo.цoвiдведеннЯ _ 2965'68 тио. Гpн.

Гoлoвa вiдкpитих oбгoвopeнь Cepгiй нЕMЧЕI{кo зaпpoпol{yBaв схBtlлиTи pitшення щoДo
пpoекTy тapифiв нa цеI{Tp€rЛiзoвaне Bo.цoпoсTaчaнIIЯ Ta центpaлiзoBallе Boдoвi.цве.цення ъla 202I
piк:

нш ценmo алiз o в анe в o d o п o cmачшння :
- спo)киBaчaМ, якi е cyб'ектaми Гoспo.цapюBaнI{я у сфepi центpaлiзoBalloгo

Bo.цoпoстaчaння _б,8 I. гpн. зa 1 кyб.м (бeз nodаmку на Dodану ваpmicmь) ;
- спoжиBaчaМ, якi не е оyб'сктaми гocIIo.цapIoBaIIня y сфеpi центpaлiзoBaнoгo

Bo.цoпoсTaчaннЯ _ |2'94 гpн. зa 1 кyб.м (бeзпodаtпкунаdodануваpmicmь);

но цeнmpалiзoв aнe вo d o вidв еd eння :
- сПo}киBaчaМ' якi е сyб'ектaми гoспoдapюBallня у сфеpi центpaлiзoBalloГo

вoДовi.цве.цення . 10'58 гpн. зa 1 кyб.м (безnodапкунаdodануваpmicпь);
- сПoжиBaЧaM' якi нe е сyб'ектalли гoспoдapюBallня у сфеpi центpa.пiзoвaнoгo

вoДoвiДвеДeння -|6,28 гpн. зa 1 кyб.м (бeз nodаmку на dodану вapmignь).

Пpeдотaвник мiськoi Bлa'ци пoгoдиBся з pitшенням щoдo пpoекTy тapифiв нa

центpaлiзoBallr Bo.цoпoсTaчaIIня Ta цеIlTpirлiзoвaнe вo.цoвi.цве.цrння нa 202]r ptк.

Зa pезyльт aTaNIvIoбгoвopення Bиpiпrили :

l . вiдкpитr oбгoвopення щo,цo пporкTy тapифiв нa цеIlTpЕrЛiзoвaне Bo.цoпocTaчaння тa
центpaлiзoBallе BoДoвi.цве.цення нa 202| piк лля КП кBoдoкaI{aJI)) Мелiтoпoльськoi
мiськoi pa'ци ЗaпopiзькoТ oблaстi BB€DкaTи TaКkтNlvI' щo вiдбyлocь й пpoвrденo згiднo
зaкoнoдaBсTBa.
Cклacти тa пi.цпиcaти пpoтoкoл вiдкpитoгo oбгoвopення щoДo прoeкTy тapифiв нa
центpa;liзoBaне BoДoпocTaчaнн,l Ta цrIITрaJIiзoвaне вoдoвi.цве.цення нa 202I piк'
Haпpaвити пi.цписaний пpoтoкoл вiдкpитогo oбгoвopeння,цo HКPЕКП з пoслiдyrouим
йoгo oпpишoдненням нa o ф iцiйнoмy вeб - caiттt' пiдпpисмствa.

Зaпepечeння тa Дoпoвнення: вiдсщнi.

Biдкpите oбгoвopенI{я BBa:кaTи тaкиМ, щo вiдбyлocЬ нa зacaДax глaснoстi

2.

J .

тa вiдкpитoстi

t v l

Biдкpите oбгoвopення BBa}кaTи TaкиМ,
BcTaI{oBЛенoi Пopядкoм IIpoBr.цення вi.цкpиToгo
кoмicii, щo здiйснюe ДеpжaBlrr pегyЛюBaIIня У
зaTBrp.цx(енoГo пocTalloвo}o HкPR

щo вiдбyлoсь з пopyшlЪнняM ПpoцеДypи,
oбгoвopення пporктiв pilшень Haцioнaльнoi
сфеpax енеpгетики Ta кoМyнitлЬних пoсЛyг,
2017 poку Ns 866.

flиprктop КП кBoдoкaнaл

Cекpeтap:
Haчaльник плalloBo-екoнoмiчнoгo вiддiлy

Зaстyпник мiськoгo гoЛoBIд$пидaнil"" . i
.цiяльнoстi BикoнaBчих oprp$iв Ц?o\t,' .И' \ 'Ь 
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PЕссTP
}Чacникiв вiдкpитoгo oбгoвopeння

щoДo BсTaIIoBJIeння тapиф iв нa центpa.rriзoвaне BoдoпoоTaЧaння
Ta цеIrTpЕшIiзoвaне вo.цoвi.цве.цення КП <Bo,цoкaнaл) MМP Зo нa 202| piк,

21.05.2020
(дaтa пpoведенш)

rloчаmoк npoвеdення o 14 zodшнi.00 хвaл,
в oнлаЙн-фopмоmi з вшкopacmaнняЛ' npo?paмнo?o зaбeзnечення ZooM

м.Mелimonoль'
вул,rloкpoвcька' 700
кабiнеm пJIаI|o вo.екo но мiчнo zо вiddiлу

(мiсцe пpoвeденш зжoдy)

NgJф
зlrt

П.I.Б' Haзвa opгaнiзaцii
(пiппoиeмствa) Пoсaдa |Iiууиc

I Камлuк Г'Г, КП кBodoкaнал> MMP Зo
Зас|nуruluК oupeКmqry З
Заeсшьнuх numань ф.*4

z Пvnuнiн С.С. КП кBodoканqD MMP Зo
Зqcmуnнuк dupeкtпopа.з ,/-
вuooбнuumва ( #-.

J Асdiнoва H.M. КП <Bodoканал> MMP ЗО zoлoвнuй бухzалmеp ( >/.;"/ /
Пiлпиcaми oсooи зaсBlДчyюТЬ:

щo Пpo чac Ta мicце пpoведення вiдкpитoгo oбгoBopeЕня бyлo пoвi.цoМЛeнo y

BсTaIIoBлeIIoМy зaкoнo.цaBстBoМ пopя'цкy;
зallrprчення щo.цo prгJlaМентy пopяДкy .цeннoгo Blдсyтнl;
вiдкpитr oбгoвopення (вiдкpитi cлryxaння) е легiтиMIIиМи Ta IIpaBoМoчниМи

.{иpектop КП кBoдoкaнaл)) Cеpгiй HЕMчЕHкO
Гoлoвyrouий:

Cекpетap:
Haчaльник пЛalloBo-rкoнoмiчнoгo r Haтaлiя ЗI}IЕHкO

[h'фr:'"6rffi
-4,


