тарифів ПрАТ «КАТП-1028» на послугу з захоронення побутових відходів
м. Біла Церква

28 грудня 2017 року

Місце проведення: вул. Мережна, 10, актовий зал.
Час проведення: 14 год. 00 хв.
Для участі у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) зареєструвалися

учасників.

Запрошені:
Кравець А.В. - директор департаменту ЖКГ Білоцерківської міської ради,
Головуючий відкритого обговорення (відкритого слухання) - Півторак О.В.- в.о. голови правління
ПрАТ «КАТП-1028»,
Секретар відкритого обговорення (відкритого слухання) - Ткаченко О.Л. - юрист ПрАТ «КАТП1028».
Порядок денний
1. Відкрите обговорення (слухання) проекту інвестиційної програми ПрАТ «КАТП-1028» у сфері
захоронення побутових відходів на 2018 рік.
2. Відкрите обговорення (слухання) питання щодо встановлення тарифів ПрАТ «КАТП-1028» на
послугу з захоронення побутових відходів.
По першому питанню порядку денного
Слухали: головуючого - в.о.голови правління ПрАТ «КАТП-1028» Півторака О.В., який
повідомив присутнім про те, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг» із внесеними змінами згідно із законом № 1540-УТІІ від 22.09.2016 р.,
встановлення тарифів на захоронення побутових відходів для підприємств, які обслуговують населені
пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об’єктів з потужністю перероблення та
захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік відноситься
до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг. Таким чином, діяльність ПрАТ «КАТП-1028» у сфері надання послуг із захоронення
побутових відходів підпадає під ліцензування. Відповідно до Постанови НКРЕКП № 467 від
04.04.2017 р. (набрання чинності 23.08.2017 р.), 07 вересня 2017 р. ПрАТ «КАТП-1028» отримало
Ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів
(постанова НКРЕКП від 07.09.2017р. № 1086).

і

Діючі тарифи на захоронення побутових відходів були введені в дію з 01 жовтня 2014 року
рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р. № 332 та, згідно
чинного законодавства, повинні встановлюватися НКРЕКП. На дотримання вимог Постанови
НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або
інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів» від
25.05.2017 р. № 706, з метою визначення обґрунтованості запланованих витрат у структурі
інвестиційної складової тарифу, ПрАТ «КАТП-1028» розробило проект інвестиційної програми у
сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік. Заходи інвестиційної програми - встановлення
частини огорожі на полігоні побутових відходів (Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська,
10 б), які спрямовані на забезпечення виконання вимог, передбачених в Ліцензійних умовах (пп.Ю
п. 4.2 Постанови НКРЕКП від 04.04.2017 р. № 467). Вартість заходів інвестиційної програми
становить 98,43 тис.грн без ПДВ. Впровадження заходів планується за рахунок амортизаційних
відрахувань, закладених у тариф на захоронення побутових відходів відповідно до Постанови
НКРЕКП від 27.04.17 р. № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з
захоронення побутових відходів».
Питання, зауваження, пропозиції: немає.
Виступила: головний економіст ПрАТ «КАТП-1028» Мерзлякова Н.Ф., яка доповіла, що на дотри
мання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 30.07.2012 № 390, Постанов НКРЕКП від 25.05.2017 р № 706 «Про затвердження
Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів
господарювання у сфері захоронення побутових відходів», від 30.06.2017 р № 866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП», від 24.04.2017 р. № 602
«Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»,
проекти інвестиційної програми та тарифів на захоронення побутових відходів, а також інформації
щодо проведення відкритого обговорення (слухання) - 28.12.2017 р. цих проектів, було оприлюднено
12.12.2017 р. на офіційному веб-сайті підприємства та у засобах масової інформації - в газеті
«Копійка» № 49 (1090) від 13.12.2017 р. Зауваження та пропозиції приймалися у письмовій формі до
27.12.2017 р. включно за адресою: ПрАТ «КАТП-1028», вул. Мережна,10, м. Біла Церква, 09109,
тел./факс: 6-20-24.
У процесі доведення до відома споживачів та громадскості вищезазначеної інформації, зауважень та
пропозицій не надходило.
Питання, зауваження, пропозиції: немає.
По другому питанню порядку денного
Слухали: головного економіста ПрАТ «КАТП-1028» Мерзлякову Н.Ф., яка повідомила, що
відповідно до вимог постанов НКРЕКП від 27.04.2017 р. №№ 601,602 ПрАТ «КАТП-1028»
виконано розрахунки тарифів на послугу з захоронення побутових відходів на 2018 рік. Діючі
тарифи на послугу з захоронення побутових відходів були встановлені рішенням виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» від 09.09.2014
р. № 332 та введені в дію з 01.10.2014 р. Перегляд тарифів на послуги зумовлений вимогами чинного
законодавства, значним зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних
частин, електроенергії, води та водовідведення,
збільшенням ставок податків та зборів,
підвищенням рівня прожиткового мінімуму.
Аналіз збільшення вартості по статтям витрат за 2014-2018 рр. приведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Стаття витрат«
Стаття "ПММ":
вартість стисненого газу
дизельного пального
моторних олив
індустіальних олив
пластичних олив (солідол)
трансмісійних олив
Стаття "Матеріали":
вартість шин 260 х 508
вартість шин 240 х 508

В діючих
тарифах,
грн
без ПДВ

В проектних
тарифах, грн
без ПДВ

Збільшення, %%

6,65
12,49
17,74
17,45
15,37
22,94

11,15
19,00
22,32
27,89
27,61
29,9

167,7
152,1
125,8
159,8
179,6
130,3

1867,5
1425,85

3033,35
2770,85

162,4
194,3

676,67
925,85
1398,4

1750
2500
3250

258,6
270,0
232,4

1218

1762
1841
1921

1218

2169,8

78,1

3,65

16

438,4

1

3

300,0

3,17

5,00

157,7

1,19

1,892

159,0

11,15

17,74

159,1

вартість акумуляторних батарей:
6Ст 100
6Ст 140
6Ст 190
Прожитковий мінімум на
працездатних осіб
з 01.01.
з 01.07.2018 р.
з 01.12.2018 р.
середньомісячний розмір
прожиткового мінімуму
Ставка податку на нерухоме майно
(грн/м2)
Ставка земельного податку, %
Ставка екологічного податку
податку, грн
Електроенергія за 1кВт
(активна+реактивна)
Вода та водовідведення, грн/мЗ

155,2
8107,2
5225,28
Природній газ для опалення
Проектні тарифи на захоронення побутових відходів, а також інформації щодо проведення
їхнього відкритого обговорення (слухання) - 28.12.2017 р. було оприлюднено 12.12.2017 р. на
офіційному веб-сайті підприємства та у засобах масової інформації - в газеті «Копійка» № 49 (1090)
від 13.12.2017 р. Зауваження та пропозиції приймалися у письмовій формі до 27.12.2017 р. включно
за адресою: ПрАТ «КАТП-1028», вул. Мережна,10, м. Біла Церква, 09109, тел./факс: 6-20-24.
У процесі доведення до відома споживачів та громадскості вищезазначеної інформації,
зауважень та пропозицій не надходило.
У період доведення до відома споживачів інформації, в структуру
захоронення побутових відходів були внесені корективи, в результаті чого:

і

тарифу на послугу з

- розмір проектного тарифу, що було оприлюднено становив 126,38 гри з ПДВ за 1 тонну;
- проектний тариф, що препдставлено для обговорення на відкритому слуханні для встановлення
становить 126,30 грн з ПДВ за 1 тонну.
Пропозиції ПрАТ «КАТП-1028» щодо проектних тарифів на захоронення побутових відходів
на 2018 рік:
Діючі тарифи
Послуги з захоронення
побутових відходів

Проектні тарифи

грн / т
з ПДВ

грн/мЗ
з ПДВ

грн / т
з ПДВ

грн/мЗ
з ПДВ

70,32

11,52

126,30

14,88

за 1 т
79,6

за 1 мЗ
29,2

%%

Населення:
мешканці
багатоквартирних
будинків
мешканці одноквартирних
будинків з присадибною
ділянкою
Бюджетні організації

70,32

11,52

126,30

23,70

79,6

105,7

73,50

12,00

126,30

17,40

71,8

45,0

Інші споживачі

95,90

15,72

126,30

17,40

31,7

10,7

Звертаю Вашу увагу, що одиницею виміру обсягів наданих послуг з захоронення побутових відходів є
тонна згідно постанови НКРЕКП від 24.07.2017 р. № 601,тому тариф на захоронення побутових
відходів, що направлятиметься для встановлення НКРЕКП становить 126,30 грн з ПДВ за 1 тонну
(105,25 грн без ПДВ за 1 тонну).
Оскільки послуги з вивезення (збирання, перевезення) твердих побутових відходів вимірюються в
метрах кубічних (згідно п.1 Додатку № 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 26.12.2017 р. № 501), то при переведенні тонн в метри кубічні застосовувались показники
середньої щільності твердих побутових відходів, які утворюються:
- у житлових багатоквартирних будинках - 118 кг/мЗ;
- у житлових одноквартирних будинках з присадибною ділянкою - 188 кг/мЗ;
- на підприємствах, установах і організаціях - 138 кг/мЗ,
що затверджені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про затвердження
норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Біла Церква» від 28.11.2017 р. № 445.
Питання із залу: на скільки підвищиться тариф на 1 особу в місяць для населення?
Відповідає Мерзлякова Н.Ф., головний економіст:
Розмір послуги з захоронення побутових відходів для мешканців багатоповерхових будинків:
•
•

згідно діючих тарифів та норм надання послуг (1,84 мЗ в рік) становить - 1,77 грн на 1 особу
в місяць;
згідно проектних тарифів та норм надання послуг (1,89 мЗ в рік) становить - 2,34 грн на 1
особу в місяць.
різниця + 0,57 грн з ПДВ на 1 особу в місяць.

Розмір послуги з захоронення побутових відходів для мешканців будинків з присадибною ділянкою:
•

згідно діючих тарифів та норм надання послуг (2,78 мЗ в рік) становить - 2,67 грн на 1 особу
в місяць;

і

•

згідно проектних тарифів та норм надання послуг (2,92 мЗ в рік) становить - 3,62 грн на 1
особу в-місяць.
різниця + 0,95 грн з ПДВ на 1 особу в місяць.

Продовжує доповідати Мерзлякова Н.Ф., головний економіст:
Структура тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на 2018 рік:
Сума в рік,
•
Стаття витрат
грн без ПДВ
Заробітна плата з нарахуваннями
Амортизація
Паливно-мастильні матеріали
Поточний ремонт основних засобів
Витрати по упорядкуванню екологічно-технічного стану
Електроенергія
Матеріали (гусениці, шини, акумулятори)
Страхування спец.техніки та водіїв
Витрати по охороні праці (спецодяг)
Всього прямих витрат
Розподілені загальновиробничі витрати

729,90
225,23
1 335,99
423,05
633,67
17,11
143,22
5,44
20,24
3533,85
571,42

Податки

1 190,83

Накладні витрати
Усього витрат повної собівартості
Собівартість захоронення 1т без ПДВ
ПДВ 20 %
Тариф на захоронення 1т, грн з ПДВ

482,37
5778,47
105,25
21,05
126,30

Розрахунок тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на 2018 рік
проводився відповідно до постанов НКРЕКП від 27.04.2017 р. № 601 «Про затвердження
Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів», № 602 «Про
затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових
відходів». Розрахунок витрат на паливно-мастильні матеріали проводився відповідно до
Норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених
Міністерством транспорту України (наказ № 43 від 10.02.1998 р.); шин - відповідно до
Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів
і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених Наказом транспорту та
зв’язку України № 488 від 20.05.2006 р.; акумуляторів - відповідно до Експлуатаційних норм
середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних
засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених Наказом транспорту
та зв’язку України
№ 489 від 20.05.2006 р.; технічного обслуговування і ремонт
транспортних засобів - відповідно до Положення про технічне обслуговування транспортних
засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998
р. № 102 та Положення про технічне обслуговування та ремонт спеціальних машин для
прибирання міських територій.

Метою перегляду тарифу на послугу з захоронення побутових відходів є
приведення діючого тарифу до економічно обґрунтованих витрат на виробництво такої
послуги. В результаті зміни тарифу передбачається підвищення якості надання послуги з
захоронення побутових відходів, поліпшення технічного обслуговування транспортних
засобів та спецтехніки, вирішення проблеми дефіциту робітничих кадрів тощо.
Питання, зауваження, пропозиції: немає.
Виступив: головуючий - в.о. голови правління ПрАТ «КАТП-1028» Півторак О.В., який зазначив, що
техніка, яка обслуговує полігон є застарілою, зокрема, на два бульдозери з трьох наявних вже не
нараховується амортизація. Спецтехніка інтенсивно експлуатується, тому часто виходить з ладу й
простоює в ремонті. Економічно доцільніше було б придбати новий бульдозер, ніж вкладати значні
кошти в ремонти, але підприємство не стало закладати в тариф вартість нового бульдозера, що
призвело б до підвищення його розміру в кілька разів, адже не всі споживачі послуг на сьогодні
взмозі вчасно сплатити за надані послуги, дебіторська заборгованість останнім часом зростає.
Питання, зауваження, пропозиції : немає.
Головуючий відкритих слухань Півторак О.В. подякував присутнім за увагу та підвів підсумки
відкритих слухань.
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами проведеного відкритого обговорення (відкритого слухання) по першому питанню
порядку денного, затвердити Інвестиційну програму ПрАТ «КАТП-1028» у сфері захоронення
побутових відходів на 2018 рік та направити на схвалення до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
2.3а результатами проведеного відкритого обговорення (відкритого слухання) по другому питанню
порядку денного, ініціювати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг встановлення тарифів ПрАТ «КАТП-1028» на послугу з
захоронення побутових відходів.
3.Оприлюднити протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на офіційному веб-сайті
ПрАТ «КАТП-1028» та надіслати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Заперечень чи доповнень не надійшло.
Закінчення заходу о 15,00 год.
Додаток до першого примірника протоколу № 1 відкритого обговорення (відкритого слухання)
проекту інвестиційної програми ПрАТ «КАТП-1028» у сфеЙі захоронення побутових відходів на 2018
рік та тарифів ПрАТ «КАТП-1028» на послугу з захороне^ побутових відходів: реєстр учасників на
1 аркуші.
ДІівторак О.В.
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РЕЄСТР
Учасників, що зареєструвалися для участі у відкритому обговоренні (відкритому слуханні)
проекту Інвестиційної програми ПрАТ «КАТП-1028» у сфері захоронення побутових
відходів на 2018 рік та проекту тарифів ПрАТ «КАТП-1028» на послуги з захоронення
побутових відходів для всіх категорій споживачів
м. Біла Церква
28 грудня 2017 року
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Підписи учасників

Прізвище, ім’я, по-батькові
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Кошова Галина Вікторівна

3

Ящук Олександр Іванович

4

Куриленко Анна Віталіївна

6

Кошляк Ю рій Миколайович

7

Абашина Олена Олександрівна

8

Кравець Анатолій Васильович

9

Вакурова Ірина Петрівна

10

Мерзлякова Наталія Федорівна

11

Поліщук Дмитро Олександрович

12

Півторак Олександр Васильович

Начальник К П
БМР ЖЕК№ 7
Головний
економіст К П
БМР ЖЕК№ 7 (
Начальник К П
БМР ЖЕК№ 1
К П БМР
ЖЕК№ 1
Начальник К ГГ"^
БМР ЖЕК № 6
Головний
економіст К П
БМР ЖЕК№ 6
Директор ДЖКГ
БМР
Г оловний
бухгалтер ПрАТ
«КАТП-1028»
Г оловний
економіст ПрАТ
«КАТП-1028»
Заступник
голови
правління П р А Т ,
«КАТП-1028»
В.о.голови
правління ПрАТ
«К А Т П -1028»__

пґ

і

^

Балас Ю рій М иколайович

і

1

з

1

Ткаченко О.Л.

1

