
П Р О Т О К О Л
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»

«20» травня 2020р. м. Нікополь

Присутні:

Тимчасово виконуючий
обов’язки Голови Правління 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Охромій Олександр Васильович

Юрист
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
Секретар зборів

Біла Маргарита Сергіївна

Головний бухгалтер 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Чернишенко Володимир Володимирович

Начальник комерційної служби 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - Василенко Олександр Миколайович

Начальник планово-економічного
бюро ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - Крилова Ганна Павлівна

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

Головуючим відкритого обговорення обрали Тимчасово виконуючого 
обов’язки Голови Правління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Охромія Олександра 
Васильович, секретарем для ведення Протоколу відкритого обговорення обрали 
юриста ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Білу М.С.

П о р я д о к  д е н н и й :
V

1. Доповідь обґрунтування змін до діючих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (у частині транспортування) на 2020 
рік.

2. Обговорення запитань та заперечень, що надійшли на електронну і 
поштову адресу, під час терміну збору пропозицій та зауважень.

3. Формування та прийняття резолюції відкритих слухань.



з пепіиого питання порядку денного виступив Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Охромій Олександр Васильович, який повідомив присутнім, 
що відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 
офіційному сайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 08.05.2020 року було розміщено 
повідомлення про намір перегляду розміру діючих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік а також 
розпочато процедуру проведення відкритого обговорення питання щодо необхідності
перегляду діючих тарифів на 2021 р.

Також з першого питання порядку денного виступила Начальник планово- 
економічного відділу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Крилова Ганна Павлівна, яка 
доповіла присутнім, що після перегляду діючих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (у частині транспортування) на ~021 рік 
пропонується їх встановити у наступному розмірі.

- для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання до 
рівня 9,68 грн/куб.м. без ПДВ;

- для інших споживачів до рівня 17,19 грн/куб.м. без ПДВ ,
- водовідведення (у частині транспортування) до рівня 2,33 грн/куб.м. без

ПДВ
Підставами перегляду діючих тарифів на 2021р. зумовлено наступними 

факторами:
- зростанням цін на реагенти (4-5%);

- зниженням обсягів споживання (17%);
- збільшенням витрат по оплаті праці робітників.

Вирішили: Погодити проект змін до діючих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік.

З  другого питяння п о р я д к у  д е н н о г о  „виступив Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Охромій Олександр Васильович, який повідомив присутнім, 
що відкриті обговорення відбулися, а також у термін, визначений у повідомленні 
про початок проведення відкритих обговорень з 08 травня по 18 травня 2020 року, 
зауважень та пропозицій не надходило.
В и р іш и л и :  П о г о д и т и  проект змін до діючих тарифів на централізоване 
водопостачання на та водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік без
змін.



З третього питання порядку денного виступив Тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Охромій Олександр Васильович, який повідомив присутнім, 
що відкриті обговорення відбулися у відповідності до Постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 30.06.2017 №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Вирішили:
1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, 

вважати такими, що відбулись.

2. Довести зміст резолюцій протоколу відкритого обговорення проекту змін 
до діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
(у частині транспортування) на 2021 рік ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, а також оприлюднити результати 
відкритих обговорень на офіційному веб-сайті ПрАТ 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за адресою ІПШ^/епг.сІр.иа/.

В зв’язку з тим, що порядок денний вичерпано, засідання вважається закритим.

Тимчасово виконуючий обов’язки 
Голови Правління
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Л „

Юрист
■Ы 'ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 11 £
; О  1—

\ ■*£
Головний бухгалтер 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Начальник комерційної служби 
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» -

Начальник планово-економічного 
бюро ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Виконуючий обов’язки 
Заступника міського голови

Охромій О.В. 

Біла М.С. 

Чернишенко В.В. 

Василенко О.М.

Крилова Г.П.

Зінченко В.О.



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»

№
ъ/ п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

о/11 
1. Охромій

Олександр
Васильович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
Тимчасово 

виконуючий 
обов’язки 

Г олови 
правління

2. Чернишенко
Володимир

Володимирович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Г оловний 
бухгалтер

3. Крилова Г анна 
Павлівна

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Начальник
планово-

економічного
бюро

м-4
---------

4. Біла Маргарита 
Сергіївна

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Юрист, 
Секретар /  

обговорень / 'у&Г
5. Василенко

Олександр
Миколайович

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Начальник
комерційної

служби

6.
Зінченко
Всеволод

Олександрович
Виконавчий комітет 

Нікопольської міської ради

Виконуючий 
обов’язки 

Заступника 
міського голови 3


