
П Р О Т О К О Л
відкритого обговорення проекту постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо змін до 
діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на 
водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

м. Нікополь 04.12.2020

Місце проведення обговорень проекту постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі -  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 змін до діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та 
встановлення тарифу на водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Дніпропетровська 
область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, будинок заводоуправління Товариства, зал 
засідань.

Час відкриття зборів -  09 година 00 хв. Час закриття зборів 10 година 00 хв. 

Присутні:

Голова відкритого обговорення : 
Головний спеціаліст Відділу НКРЕКП 
у Дніпропетровській області - Петровська Антоніна Олександрівна

Голова правління
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Василенко Олександр Миколайович

Юрист
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Секретар зборів Біла Маргарита Сергіївна

Головний бухгалтер 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Чернишенко Володимир Володимирович

Начальник планово-економічного 
відділ ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Крилова Г анна Павлівна

Начальник служби виробництва 
Енергоносіїв
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Охромій Олександр Васильович



Запрошені особи: 
Виконуючий обов’язки 
Заступника міського голови Зінченко Всеволод Олександрович

Головуючою відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП, обрали 
головного спеціаліста Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області Петровську Антоніну 
Олександрівну, секретарем для ведення Протоколу відкритого обговорення, обрали юриста 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Білу М.С.

Виступ:

Головуюча відкритого обговорення Петровська А.О., оголосила про початок 
засідання, яке проводиться у формі відкритого обговорення. Повідомила, що відповідно до 
затвердженої постанови НКРЕКП від ЗО червня 2017 року № 866 «Про затвердження 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 20 травня 2020 року провело відкрите обговорення змін до діючих 
тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на 
водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік за участю представників 
Нікопольської міської ради.

Результати відкритого обговорення було оформлено Протоколом, який був 
надісланий до НКРЕКП для врахування на відкритому обговоренні проекту рішення 
комісії з питань встановлення та змін до діючих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення. Протокол відкритого обговорення оприлюднений на 
веб-сайті підприємства та НКРЕКП.

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 18 листопада 
2020 року, було схвалено 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 змін до діючих тарифів на 
централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у 
частині транспортування) на 2021 рік для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Цей проект постанови НКРЕКП разом з 
обґрунтовуючими матеріалами, необхідними для прийняття рішення та відповідними 
протоколами відкритих обговорень, був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП 
у з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх 
об’єднань.

Заявок для участі у відкритому обговоренні проекту рішень НКРЕКП також не 
надходило.

Порядок денний:

Обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) та прийняття рішення, щодо 
результатів 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» щодо змін до діючих тарифів на 
централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на 
водовідведення (у частині транспортування) на 2021 для рік ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

СЛУХАЛИ:



Голову правління Василенко Олександра Миколайовича, який проінформував про 
наступне.

ПрАТ «ЕН ЕРГО РЕСУ РСИ » є ліцензіатом НКРЕКП.
Статтею 10 Закону України «Про державне регулю вання у  сфері комунальних 

послуг» визначено, зокрема, що тарифи на водопостачання та водовідведення повинні 
забезпечувати відш кодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, 
транспортування та постачання, а встановлення тарифів на комунальні послуги, ниж чих за 
розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається.

Відповідно до п. 4.1. П роцедури встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженої П остановою  Н КРЕКП  №  364 від 
24.03.2016р. (надалі -  П роцедура №  364) зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом 
шляхом надання до Н КРЕКП  відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до 
неї документів, зазначених у  пункті 2.2 розділу II ц ієї Процедури, або НКРЕКП без 
надання ліцензіатом зазначеної заяви. Крім того, Процедурою  №  364 передбачено, що 
зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливаю ть або можуть вплинути на 
результати діяльності ліцензіата в період регулювання, зокрема, якщ о протягом строку ди 
тарифів обсягу окремих витрат, п ов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення, з причин, які не залежать від 
ліцензіата, зокрема, збільш ення або зменш ення ставок податків і зборів, розмірів 
мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищ ення 
або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інш і матеріальні ресурси, якщо це в 
сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 /о від установленого рівня.

В ідповідно до пункту 2.1 П орядку проведення відкритого обговорення проектів 
ріш ень Н аціональної комісії, що здійснює державне регулю вання у  сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою  Н КРЕКП  від 30.06.2017 №  866 до 
винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження 
інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП 
ліцензіат має провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо 
необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження 
інвестиційної програми/плану розвитку/змін до них із залученням місцевих органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (якщо проект ріш ення стосується 
розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) за процедурою , наведеною  у 
цьому порядку.

ПрАТ «ЕН ЕРГО РЕСУРСИ » виконало зазначені вищ е вимоги для змін до діючих 
тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на 
водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік та надало на попередній розгляд
до НКРЕКП попередні розрахунки тарифів у розмірі:

Н азва тарифів
Діючі

тарифи

Тарифи за 
розрахунками 
підприємства

%  зміни 
тарифів

ТаюиЛ централізоване водопостачання
споживачам, які є суб’єктами господарю вання 

у сфері централізованого водопостачання та 
тюгтовітведення гон/ за 1 куб. м без ПДВ 

«

7,36 грн. 9,26 грн. 26% '

ТаоисЬ централізоване водопостачання
споживачам, які не є суб’єктами 

господарю вання у  сфері централізованого 
кпттпппотячання та водовідведення грн /за  1 

куб. м без ПДВ

14,63
грн.

17,63 грн. 21%



Н азва тарифів
Діючі

тарифи

Тарифи за 
розрахунками 
підприємства

%  зміни 
тарифів

Тариф на централізоване водовідведення
грн./за 1 куб. м без ПДВ 1,93 грн. 2,11 грн. 9 %

Василенко О.М ., повідомив, що зауваження та пропозиції до оприлюдненого на 
сайті НКРЕКП проекту ріш ення та матеріалів, що обґрунтовую ть прийняття рішення, від 
фізичних та ю ридичних осіб, їх об’єднань приймались до ЗО листопада 2020 року.

Виконуючий обов’язки заступника міського голови Н ікопольської м іської ради 
Зінченко В.О. зазначив, Н ікопольська міська рада підтримує проект постанови «Про 
внесення змін до постанови Н аціональної комісії, що здійсню є держ авне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №  1141» щодо змін до 
діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на 
водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік для ПРИВАТНОГО 
А КЦІОНЕРНОГО ТО ВА РИ СТВА  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» та не заперечує проти підвищення 
тарифів.

Запитань, зауважень, заперечень, доповнень, пропозицій з приводу почутого від 
присутніх у  залі не надходило.

За відсутності заперечень та пропозицій з боку громадськості, зауважень щодо 
запропонованих на обговоренні проекті постанови «Про внесення змін до постанови 
Н аціональної комісії, щ о здійсню є державне регулю вання у  сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №  1141» щодо змін до діючих тарифів на 
централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у 
частині транспортування) на 2021 рік ПРИВАТНОГО А КЦ ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не має.

Головую чий відкритих слухань подякував присутнім за увагу, та підвів підсумки 
відкритих слухань.

ВИРІШ ИЛИ:

1. За результатами проведених відкритих обговорень було виріш ено підтримати 
зазначений вищ е проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 
Н аціональної комісії, що здійсню є державне регулю вання у  сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №  1141» щодо змін до дію чих тарифів на 
централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у 
частині транспортування) на 2021 рік ПРИВАТНОГО А КЦ ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Ч

2. Оцрилю днити протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на 
офіційному веб-сайті П РИВАТНОГО А КЦІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» та надіслати до Н аціональної комісії, щ о здійсню є державне 
регулювання у  сферах енергетики та комунальних послуг.

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надійш ло.



Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надійш ло.

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

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з поруш енням процедури, 
встановленої П орядком проведення відкритого обговорення проектів ріш ень Н аціональної 
комісії, що здійсню є держ авне регулю вання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою  Н КРЕКП  від ЗО червня 2017 року №  866.

А ?'/

Закінчення заходу о 10 год. 00 хв.

Голова відкритого обговорення :
Головний спеціаліст В ідділу Н КРЕКП  - Л
У Дніпропетровській області - П етровська А нтоніна Олександрівна

Василенко Олександр М иколайович

Біла М аргарита Сергіївна

Зінченко Всеволод О лександрович

. ' 4 1  V4 ї  А  ̂ґ /  Л

Голова правління
ПрАТ «е н е р г о р е с у р с и > ^ енер:ор:5Р

Ю рист
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
Секретар зборів

Виконуючий обов’язки 
Заступника міського голови

*



РЕЄСТР
відкритого обговорення змін до діючих тарифів на централізоване 

водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у частині
транспортування) на 2021 рік 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1. Петровська
Антоніна

Олександрівна

Відділ НКРЕКП 
у Дніпропетровській області

Г оловний 
спеціаліст

2. Біла Маргарита 
Сергіївна

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Юрист,
Секретар

обговорень^'"’

3. Василенко
Олександр

Миколайович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Голові
правління

4.
Зінченко
Всеволод

Олександрович
Виконавчий комітет 

Нікопольської міської ради

Виконуючий^ 
обов’язки 

Заступника , 
міського голови і5



Додаток З
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

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»

Редакція спірної частини проекту 
рішення/частини проекту рішення Зауваження та пропозиції Спосіб врахування або мотиви відхилення 

зауважень (пропозицій)
підпункт 67 викласти в такій редакції:
«67) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» зі 
структурою, наведеною в додатку 67 до цієї 
постанови:

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

господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, -  8,99 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, -  17,27 грн за 
1 куб. м (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення -  2,10 грн за 
1 куб. м (без податку на додану вартість);»;

1. Актуалізувати ціну на електричну енергію.
2. Перерахувати внесок на регулювання.

1. Враховано.
2. Враховано.

Таким чином, підпункт 67 викласти в такій редакції:
«67) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» зі структурою, 
наведеною в додатку 67 до цієї постанови:

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

сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  9,26 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, -  17,63 грн за 1 куб. 
м (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення — 2,11 грн за 1 куб. 
м (без податку на додану вартість);»;


