
Пpoтoкoл
пpoBe.цення вiдкpитиx oбгoвopеHЬ щoДo нaмipy КП <BoдoкaнaJD)

МелiтoпoльськoТ мiськoТ РaДи Зaпopiзькoi oблaстi
зд1Йcнитизмiнy (кopиryвaння) дiюниx з 01.06.2019 тapифiв

нa цеIrTp aлiзoвaне Bo.цoПo сTaчaHIIя тa вoдoвi.цBr.ценн,l, BсTaнoBлeI{иx
пoсTaнoBтo HКPЕКП вiд 28.05.2019 Nb 804

29.08.2019
(dаnа npoвedення)

Зaпporпенi:
пpeДстaBl{ик opГaнy мiсцевoГo сaмoBp ЯДУBaT|HЯ

Гoлoвyrouий вiдкpиToгo oбгoвopення :
Heмчeнкo C.M. -.циpeкTop
Cекpeтap вiдкpитoгo oбговopенн,l :
Зiненкo H.М. _ нaч€LJIЬI{ик ПЛal{oBo.екoьIoмiчнoгo
Учaспики вiдкpиToгo oбговopеHllя:
Bid opеану ttсic цeвozo c аJ|'o вpяdу в ання :

м.Mелiтoпoль, вyл.Пoкрoвськa, 100
(мi щe np oвe de ння захoф)

вiддiлy

Cyдaкoв I.I._ зaстyпHик мiськoгo ГoЛoBи з пиTaнь дiяльнoстi BикoIIaBЧиx
opгaHlB paДpI
Bid КII кBodoкшншD) MMPSO:
Hемченкo C.М.- Диpектop
Кaмлик Г.Г. _ зaсTyпник /циprкTopa З зaгaЛЬниx ПиTaнЬ
Aсдiнoвa FI.М. _ гoЛoBI{ий бyхгarrтеp
Cлюсap Ю.A. _ ГoЛoBa пepBиIlнoi пpoфспiлкoвoi opгaнiзaцiТ
iнtшi пpaцiвники пiдпpиeмствa

Пpeдстaвники зaсoбiв мaсoвoi iнфopмaцiТ.

Зaявoк вiд фiзи.Iниx Ta IopиДиЧниx oсiб ДЛЯ лpиiтняття уraстi У
вiдкpитoмy oбгoвopеннi I{е Ha.цxo.цилo.

Пopя.цoк .цeнний:

oбгoвopeшHЯ IIИTaIIня щoДo нaмipy КП <BoдoкaнaD) MeлiтoпoльськoТ
мiськoi PaДи ЗaпopiзькoТ oблaстi здiйснити змiнy (кopиryвaння) дiю.rиx з
01.0б.2019 тapифiв нa цeнTpaлiзoвaне Bo.цoПoсTaЧaнн'l Ta Bo,цoвiдвeдeння'
BсTaIIoвJIeних ПoсTarloвoto HКPЕКП вiд 28.05'2019 J\b 804.

Cлvxaли:

Heмчeнкo, C.M, - .циpекTop пiдпpиrMсTBa пoвiдoмиB IIpo нaмip КП
<<Bo.цoкaнaл> MeлiтoпoльськoT'мiськoi PaДи ЗaпopiзькoТ oблaстi здtilcнитlа
змiнy (кopиryвaння) .цiroчиx з 01 .06,2019 тapифiв нa цeнщaлiзoBallе
BoДoпoсTaчaIIня Ta Bo.цoBiдведeння, BсTaHoBЛeIIих ПoсTaнoBoro HКPЕКП вiд
28.05.2019 Ns 804.

Ha викoнaння ПyIIкTy 2.| ПopяДкy ПpoBеденHя вiдкpитoгo oбговopeIIHя
пpoектiв pilпень Haцioнaльнoi кoмiсiТ, щo здiйснlос .цep)I(aBI{e pеryлIoBaння y
cфеpaх енеpГrTики Ta кoМyнtшЬниХ ПoсЛyГ, ЗaTBep.цх(rнoГo пoсTaI{oBoIо



HКPЕКП вiд 30.06.20|7 J\Ъ 866 бyлo
oфiцiйнoшly вeб сaйтi пiдпpиeмсTBa,
пpoпoзицiй. Tepмiн ПpoTяГoМ якoгo
зayBa)кeI{Hя Ta пpoпoзицii скJIaB 17
28.08.2019 вклloннo).

Пpoтягoм зЕlзнaчеHoгo пеpio.цy зayBaжеIIЬ Ta пpoпoзцiй нe нaдiйtплo.
Зaявок Для yЧaстi y вiдкpитoмy oбгoвopеннi вiд фiзинниx Ta |opvIДklчниx

ооiб не нaдiйшлo.
Зiненкo H.М. - нaЧaJIьник ПЛal{oBo-eкoнoмiчнoгo вiддiлy пoвiДoмиЛa, щo

згi.цнo Пopядкy фopмyвanНЯ TФИфiв нa цeнтpaлiзoBaнe Bo.цoПoстaЧaННЯ Ta
вoДoвiДве,цеHня, зaTBrp.цжeнoГo ПoсTaнoBoro HКPЕКП вiд 10.03.2016 Nl 302 (зi
змiнаlrли) Ta Пpoцедypи BстaItoBЛrHHя тapифiв ъ:ra цeнтpaлiзoBaIlе
BoдoПoсTaЧaHI{я Ta BoДoBi.цвe.цeння' зaTBеp.цт<енoi пoсTalloBoro HКPЕКП вiд 24
бepeзня 20116 poкy Jф 364 (зi змiнaми) пiдпpиемстBo, Мoх(е iнiцroювaти
кopиryBaння oкpеMиx скJIa.цoBиx сTpyкTypи тapифiB, зa Я:кИМИ вiдбyлися змiни
B бiк збiльЦIення aбo зМеншIення IIIJUIxoМ Пo.цaння дo Ifl{PЕКП зaяBy Ta
poзpaxyllки тapифiв.

Poзpaxyнки Пo кopиryBaIIнIo тapифiв дiroниx з 0|.06.2019p. здiйснeнo
вiДпoвi.цнo .цo Bищез€lзI{aченoГo Пopядкy фopмyвaння тapифiв Ha

цeнтpaпiзoBal{r Bo.цoПo сTaчaння тa вoДoвi.цBeДeнн'l.
Пopiвняння дirouиx з 01 .06.2019 тapифiв Ha цeнтpaлiзoBallе

BotoпoсTaчaнн'l Ta Bo.цoBi.цве.цення з poзpaxoBaшklNlИ пiдпpиемcTBoM тapифaми
rla 2019 piк, щo BpaxoByloTЬ кopиryBaнHjl Лиtrle oкpeМиx скJIa,цoBиx Дitoчиx
тapифiв(нaBe.цeне в тaблицi ниж.rе).

Tapиф
.{iю.li з 01.0б.2019

тapифи зa ПoстaнoBoю
вiд 28.05.2019 J'li 804

Кopиryвaння
тapифiв нa
2019 piк

Biдшшerпrя
IIJIaIIoBID( тapифiв

нa20|9 piк вiд
,цiroчш< з

0r.06.2019
гnt/м. %

Цeнтpaлiзoвaне вoДoпoсTaчaння
dля cnoucuвачiв, якi e cуб'rкmсI]|4u
еocnodаpювання у cфеpi ценmpалiзoванozo
вod oпocttlачання mа вod oвidвеdeння

6'81б 7,08 0,264 4

,цJIя спoжиBaЧiв, якi нe с сyб.ектaми
гoспo.цapюBaння y сфеpi
цeнтpaлiзoвaнoгo BoдoпoстaЧaнI{я тa
вoдoвi/тпеДення

13,236 14,710 1,474 l 1

Пентoалiзoване вoдoвiдвеДeння
dля cnocюuвачiв, якi е суб,екmшlu
еocnodаpювання у cфеpi цeнmpалiзoванozo
в od onoc nачан ня mа в od oв idв е dе н ня

9'0б0 10,59 1,53 1 7

дJIя спo)киBaчш, якl tlе с сyo rктaМи
гoспoдaploBaнrя y сфеpi
ценщшriзoвaнoгo Bo.цoпoсTaчaHI{я Ta
вo,цoвi.цве.ценrи .

14,172 17,00 2,828 20

Pазoм центpaлiзoвaне Bo.цoЦoсTaчання тa цeнтpaлiзoвaнe вo.цoвiдвeДення

.цJIя сПo}киBaчш' якl не e сyo rкTaми
гoспoдapюBaння y сфepi
центpaлiзoвaнoгo Bo,цoпoстaЧaнIrl Ta
вoДoвiДвe.цення

21,408 31,110 4,302 t6

oснoвнi пpичини зpoсTaIIня TapифiB:
.збiльtпенIIя BapToстi електpиЧнoi eнеpгii зa paxyl{oк I{oBoi скJIa.цoBoТ _ пoслyги
з пepе.цaЧi eлектpoенеpГiТ;

oПpиЛк)Дненo 12.08.2019 pокy нa
з MeToIo o.цepя(aнн,l зayBaженЬ i
вiд зaцiкaBЛrниx oсiб Пpl,IЙNIaJIуlcЯ
кaJleн.цapниx ДHЯ (з 12,08.2019 Пo



. зpoсTaIIня BиTpaT IIa oI]JIaTy Пpaцi тa сCB y ЗB.язкy з зaсToсyBaIIняМ

нoBиx кoефiцiЁнтiв згiднo змiн дo Гaлyзевoi yгoди, якi нaбyли чиЦнoстi з

1 сiчня zo7g poкy тa piвня мiнiмaльнoТ зapoбiтнoТ ПЛaти i пporкиткoBoгo

мiнiмyшгy згiднo-Зaкoнy Укpaiни <<Пpo ,{еpжaвниiт 6юд>кет УкpaiнИ Ha

2019 Piо;
. BкJIIoчeння дo тapифiв pезеpвy oбiгoвиx кoшIтiв з метoro зДiйсHeIIн,I

плaтежiв Зa eJIеКTpичнy .".pil1g У poзмipi |% вiд пoвнoi плaнoвoТ

сoбiвapтoстi.
oбpaxoвaнi пiдпpиемсTBoМ т щифи нa центpaлiзoвaне BoдoПoсT aЧaHHЯ Ta

вoДовiДвeДеннlt сTaI{oBляTЬ :

dля cnoнcшваaiв, якi € cуб'eкmшмu eocnodоpювання у cфеpi

щенmp шliз o в ан o zo в o d o no cmач шннЯ mш в о d o вid в e d eння :

BoДoпoсTaчaIIHя_5,898гpн.(безПДB),7,078гpн.(зIIДB)
BoДoвiДвеДення _ 8,825 ipн. (без IIДB), 10,59 гpн. (з IIДB)

Paзoм: 15,050 гpн. (без tIДB)' |7,66 гpн. (з-IIДB)

dля cnoмcaвоviв, якi не e cуб,eкmшмa zocnodаpювання у cфepi

щeнmp аЛiз o в ан o zo в o d o no сmачaння mш в o d o вid в еd ення :

Bo.цoпoстaчaIIHя _ |2,258 гpн.(без IIДB), |4'7|0 гpн. (з tIДB)

Boдoвiдвr.цення -|4,i67 гpн. (без IIДB), 17,000 гpн. (з tIДB)

Paзoм: 26,424 гpн. (без ПДB), 31,708 гpн. (з tIДB)

oснoвнorо МеToIo вiд ouiкyвaниx змiн ttpи встaнoвленнi тapифiв r

н€lJIе)кне Bикoнaння фyнкцiiт' тa зa6eзПeчeнн'l стaбiльнoi poбoти пiдпpисмсTBa,

ДoTpиМaнIIя Ta BикoнaHHя IIopM TpyДoBoГo ЗaкoнoдaBстBa тa КoлeктиBнoгo

ДoгoBopy.

Зa peзyльTaTaМи oбгoвopення Bирilшили :

вiдкpите oбгoвopенI{я щoДo змiнy (кopиryвaння) дiro.lиx з 01.06.2019

'up"6i" Нa ценщaлiзoBallr Bo.цoПoсТaЧaЕНЯ Ta Bo.цoB1,цBe,цeнн,I'

BстaIIoBЛениx пoсTalloBoro HКPEКП вiд 28.05.2019 Ns 804 для КП

<<Boдoкaнaш> Мeлiтoпoльськoi мiоькoi paДИ Зaпopiзькoi oблaстi

BBa}I(aTи TaкиN{и, щo вiдбyJloсь й пpoвeденo згi,цнo зaкoнoдaBстBa.

Cклaсти тa пiдписaти пpoToкoJI вiдкpитoгo oбгoвopeння щoto

пpoекTy змiни (кopиryвaння) тapифiв IIa центpaлiзoBallr

BOдoПo ст aчaНъIЯ тa вo.цoвiДBeДeнн,l .

Haпpaвити пiдпи caниirпpoToкoJl вiдкpитoгo oбгoвopeнIIJI дo HКPЕ'КП

з пoсдiдyto.rим йoгo oПpиЛIo,цIIенняМ Ha oфiцiйнoмy вeб.сaйтi

пiдпpиемсTBa.

Зaпеpечення тa .цoпoвнення: вiдсyтнi.

1.

2.

J .

Biдкpите oбгoвopенIlя BBФкaTи TaкиМ, щo вitбyJloсь Ha ЗacaД

гJIaснoсTi тa вiдкpитoотi. l n I



Biдкpитe oбгoвopення вBarкaTи
пpoцe.цypи, вотaнoвленoi Пopядкoм

сфepal eнepгrТики тa
HкPЕшI вiд 30 ЧepBII,I

3aстyпник мiськoгo гoл
.цiяльнoстi викoнaBЧиx o

Гoлoвyютий:
.{иpeктop КП <<BoдoкaHaJD)

Cекpетap:
Haчarrьшшс IIJI.lIIoBo.екoнoмi.шrогo Ё

тaкиМ, щo вiдбyлoоь з пopyшенням
ПpoBe.цeнHя вiдкpитoгo oбгoвopення

щo здiйснюе дepx(aBнe peryJIюBaIIня у
pсЛyГ, зaTBepд)кенoгo пoсTaIIoBoIo

I.I.Cyдaкoв

C.M.Hемчeнкo

H.M.Зiненкo


