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Порядок денний:
1. Обговорення необхiдностi перегляду тарифу на послуги постачальника унiверсальних
послуг на 202l piK.
2. Виступи та обговорення пропозицiй та заувDItень.
3.Пiдведення пiдсумкiв та прийняття рiшення щодо тарифу на послуги постачаJIьника
унiверсальних послуг на 2021 piK.

Слухали:
Валентого О.М. - Щиректора ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".
Оголосив про початок вiдкритого обговорення необхiдностi перегляду тарифу на послуги
постачальника унiверсаJIьних послуг ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" на 2021 piк
вiдповiдно до процедури, передбаченоi в п, 2,1 постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комуныIьних послуг вiд 30 червня 2017 року Jф8бб
(зi змiнами).

Проiнформував, що повiдомлення щодо необхiдностi встановлення тарифу на послуги
постачальника унiверсальних послуг було оприлюднено на офiцiйному веб-сайтi ТОВ
"КIРОВОГРАДСЪКА ОБЛАСНА ЕК" в мережi IHTepHeT (https://kresc.com.ua) 11 вересня 2020
року. Зауваження та пропозицii приймались Товариством до 21 вересня 2020 року. Повiдомив

присутнiх, що зауважень та пропозицiй до оприлюдн9них матерiалiв вiд фiзичних та юридичних
осiб, ix об'еднань у письмовому таlабо електронному виглядi у встановленi термiни не надходило.
,Щоповiв, що перегляд тарифу на послуги зумовлений вимогап{и чинного законодавства,
змiною обсягiв корисного вiдпуску, пiдвищенням рiвня оплати працi, зростанням BapTocTi
матерiалiв, запчастин, послуг. Ппановий тариф у 202t роцi: l43,1l грн/МВтгол. Розрахунок
здiйснено Товариством у вiдповiдностi з "Методикою розрахунку тарифу на послуги
постачальника унiверсальних послуг" затвердженою постановою НКРЕКП вiд 05.10.2018 року JФ
1176 та у вiдповiдностi до структури, встановленоТ НКРЕКП. Формування тарифу виконано згiдно
до рiчних планiв дiяльностi компанiТ на 2021r piK, економiчно обгрунтованих планових виц)ат, з
урахуванням фактичних даних, розрахункiв з урахуванням ставок податкiв i зборiв, цiн на
матерiальнi ресурси та послуги у плановому перiодi.
На змiну тарифу вплинули в першу чергу наступнi чинники:
1) зменшилися плановi обсяги реалiзацii, порiвняно з дiючим тарифом, а саме на l3Yо, Так, до
31 грулня 2020 року вiдповiдно до Роздiлу ХVII Закону Украiни "Про ринок електричноi енергii"
добiгае кiнця TepMiH надання унiверсальноi поспуги бюджетним установам та споживачам,
електроустановки, яких rтрисднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 150 кВт.
Тож очiкуванi обсяги реалiзачii у 202Т роцi зменшуються у порiвняннi iз 2020 роком. Що того ж, у
2020 poui зростання обсягiв реалiзаuii прийшлось на перiод повного карантинуl що е засадою
прогнозованого зниження обсягiв споживання побутовими споживачами у 2021 рочi.
2) вiдбулося зростання фонду оплати працi на 28О/о. Витрати розрахованi у вiдповiдностi до
норм чинного законодавства.
3) витрати на друк та доставку paxyHKiB для побутових споживачiв зросли на2,9О/о у зв'язку iз
прогнозованим зростанням цiн послуг контрагентiв (ТОВ "Ксерокс ЛТД" та АТ "Укрпошта") у
2021 рошi на 20-30Yо. Своечасне забезпечення побутових споживачiв Кiровоградськоi областi
рахунка]\4и одне з основних завдань Товариства у виконаннi функцiЙ постачальника
унiверсальних послуг.
4) зростання витрат на програN{не забезпечення (на 40%) обумовлене специфiкою роботи
товариства з побутовими споживачами, ростом цiн на обслуговування iснуючого програмного
забезпечення, а також неврахування у тарифi на 2020 piK реальноi потреби у зазначених коштах.
5) зросли витрати на оплату послуг банкiв за прийом платежiв вiд населення на 18% через
зростання прогнозованого середнього фактичного тарифу для населення.
6) зростання витрат на сировину, матерiали (в т.ч. для охорони працi) на 50% обумовлене
пiдвищеним piBHeM епiдемiологiчноi небезпеки в Украiни, та зокрема, в областi. Зазначенi витрати
в cTpyкTypi тарифу складають 0,ТУо.
Тож, в основу формування тарифу ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" на прогнозний
2021 pik закладено обrрунтованi витрати та розрахунковий прибуток для забезпечення дiяльностi з

постачання.

На пiдставi проведених розрахункiв тариф на послуги постачальника yHiBepcaJlbниx посJryг
на2021, piK ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" становить - l43,II грн/МВтгод
тобто 0,14 грн за кВтгод без П.ЩВ.

На запитання, якi надходили, вiдповiдi надавали представники ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА

оБлАснА Ек".

1".Запитання - Щиректор департаменту ЖКГ Кiровоградськоi обласноi дерrкавноi
адмiнiстрацil Довясук О.В.
Зростання фонду заробiтноi плати на202| piK у вас заплановане у розмiрi 28Yо, в той же час як
зростання на наступний piK мiнiмальноi заробiтноi плати прогнозуеться в рамках 15Оlо. Пояснiть
таку розбiжнiсть.

ВiдповИь (Провйний eKoHoMicT Шарандак I.C.): величина фо"ду оплати працi розрахована
вiдповiдно до "Порядку визначення витрат на оплату працi, якi враховуються у тарифах на

розподiл електричноi енергii (передачу електричноi енергii мiсцевими (локальними)
електромережами), постачання електричноi енергii за регульованим тарифом, передачу

електричноi енергii магiстральними та мiждержавними олектричними мережами, виробництво
тепловоi та виробництво електричноi енергii", затвердженим Постановою НКРЕКП М2б45 вiд
2б.10.2015 року, за яким у розрахунок взятi данi .Щержавноi служби статистики щодо
середньомiсячноi заробiтноТ плати штатних працiвникiв за видами економiчноi дiяльностi
у промисловостi Украihи, наростаючим пiдсумком перiоду iз оiчня по червень 2020 року
|2|54 грн. Слiд зазначити, що вiдповiдно до Довiдки Головного управлiння статистики в
Кiровоградськiй областi дана величина складае 9818 грн., тож Товариство за порядком
обрахування прогнозованоI заробiтноi плати взяло у розрахунок бiльший показник. .Що
того ж, застосовано коефiцiснт о-1,25 для лiцензiатiв з постачання електричноi енергiI
споживачу в частинi надання унiверсальних послуг, як спiввiдношення тарифноТ середньоТ
заробiтноi плати працiвникiв у сферах електроенергетики до рiвня середньоi заробiтноI
плати в розрахунку на одного штатного працiвника. Iндекси росту взято iз Основних
прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку УкраТни на 202|-2023
роки (постанова КМ УкраТни вiд 29.07.2020 року }lb671). При розрахунку застосовано
коригуючий коефiцiент В :1.
Щоповнення (Голова ППО НПЕУ Бондарь Т.В.): ураховуючи лист Незалежноi професiйноi
спiлки енергетикiв Украiни вiд 04.09.2020 J\Ъ 01-35 та вiд iMeHi трудового колективу, враховано
неприtlустимiсть штучного зм9ншення фонлу оплати працi Товариства на 2021 piK шляхом
застосування демпфiруючого коефiцiенту <В> меншому одиницi, адже в YKpaiHi присутня
фiнансово-економiчна криза i необхiдно пiдтримати зростання реальноi середньоi заробiтноi ппати
в Кiровоградськiй областi.
2.Запитання - Начальник вiллiлу паливпо-епергетичного комплексу та
надрокористування Бриндак В.€.
Чи аналiзували ви зростання тарифiв в iнших областях?

Вiдповiдь (Щиректор Валентий О.М.)

Унiверсальна послуга - це неконкурентна послуга. Склад та величина прогнозованого тарифу
розраховуеться в зЕlлежностi вiд умов тих чи iнших територiй.

3.Запитання

- Начальник вiддiлу

надрокористування Бриндак В.€.

паливно-енергетичного комплексу
Скiльки працiвникiв працюе зараз на пiдприемствi?

ВiдповЦь (!иректор Валентий О.М.)
За останнiми даними 22t спiвробiтник нашого Товариства працюе

-

на

Кiровоградськiй областi. Кожен район забезпечений I_{eHTpoM обслуговування споживачiв.

4.Запитання - Щиректор департаменту
адмiнiстрацii Довжук О.В.

ЖКГ Кiровоградськоi обласноi

територii

державноi

Наразi передбачаеться змiна територiально-адмiнiстративного устрою з 25 жовтня2020 року.
Залишаеться 4 райони та булуть функцiонувати 48 об'еднаних територiальних громад (ОТГ).
Адмiнiстративнi центри перемiщуються до ОТГ. Ви булете переформатовуватись пiд таку
кiлькiсть центрiв адмiнiстративних послуг?
Вiдповiдь (Щиректор Валентий О.М.)
Тарифна чисельнiсть ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК", що затверджена НКРЕКП пiсля
вiдокремлення оператора системи розподirry, з 1 сiчня 2019 року складас 231 особу. Для
забезпечення 48 ueHTpiB адмiнiстративних послуг тариф необхiдно було б збiльшити в рази. Проте
Товариство не плануе таке збiльшення. I_{ентри обслуговування споживачiв булуть знаходитися в
попереднiх районах. Формувати чотири великих I-{OCa - це недоцiльно та невигiдно перш за все
дJuI споживачiв. ,Що того ж, оцифровування, яке все бiльше входить в наше життя, дозволить нам
зберегти комфорт у обслуговуваннi наших споживачiв. Щодо об'сднаних територiальних громад,
то при кожнiй громадi булуть фахiвцi, якi так чи iнакше булуть консультувати щодо комунапьних
поспуг в рамках гуртування комунальних служб в ОТГ. Ми розгляЕемо можливiсть залrIення у
нашiй роботi даних працiвникiв по строковому договору.

[иректор департаменry ЖКГ Кiровоградськоi обласноiдержавноi адмiнiстрацiiЩовжук О.В.

висловила розумiння того, що тариф на постачання електричноi енергii складае мiнiмальний обсяг
витрат в BapTocTi постачання олектричноi енергii по унiверсальнiй послузi i бiльшу tIитому вагу
займае виробництво та транспортуваЕня (передача та розподiп). Зазначила, що обласна державна
адмiнiстрацiя зацiкавлена в забезпеченнi належних умов для надiйного та безперебiйного
постачання електроенергii yciM споживачам, в тому числi побутовим i малим непобутовим, яким
на сьогоднiшнiй день здiйснюе постачання ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК".

Таким чином, представники Кiровоградськоi ОДА пiдтримали звернення ТОВ
"КIРОВОГРАДСЪКА ОБЛАСНА ЕК" до НКРЕКП щодо встановлення тарифу на послуги

постачальника унiверсальних послуг rla2027 piK на piBHi 143,11 грн/МВ*год.

Валентий О.М. - Щиректор ТОВ l'КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
Запропонував вважати проект тарифу на послуги постачальника унiверса-пьних послуг ТОВ
"КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" на 2021 piK таким, що пройшов вiдкритi слухання, про що
скласти вiдповiдний протокол, оприлюднити його на офiцiйному веб-сайтi компанii та направити
до НКРЕКП.
Вирiшили:

о
.

Заслухану та обговорену iнформацiю прийняти до вiдома.
Пiлтримати звернення ТоВ "кIРоВоГРАДСъкА оБЛАСнА Ек" до НКРЕКП щодо
проекту тарифу на послуги постачальника унiверсальних послуг Ha202l piK на
запропонованому piBHi.
о
Направити до НКРЕКП Протокол з резуJIьтатами вiдкритих обговорень.
оприлюднити Протокол вiдкритого обговорення проекту тарифу на послуги
постачальника унiверсальних послуг ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК" на
офiцiйному веб-сайтi Товариства.

о

Заперечення та доповнення: вiдсутнi. Рiшення прийнято одногоJIосно.

Вiдкрите обговорення вважати таки м, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi

WtL1

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоi
Порядком проведення вiдкритого обговороння проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
ого постановою
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року М 86б.
валентий олег Миколайович

(пiдпис

Шарандак Iрина Станiславiвна
кретаря)

рЕестр
учасникiв вiдкритого обговорення
J\ъ

п.I.Б.

Назва органiзачi
(пiдприемства)

1

Валентий о.М.

2

Гончар T.I

ТОВ "КРОВОГРАДСЬКА
ОБJIАСНА ЕК"
ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА

J

Кiша С.В.

ТОВ "КРОВОГРАДСЬКА

4

Шарандак I.C.

ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА

5

Бондарь Т.В.

оБлАс}и Ек"
оБлАсIlА Ек"

оБJис}lА Ек"

ППО НПЕУ ТОВ
"КIРОВОГРАДСЪКА
оБJIАс}IА Ек"

Посада

Помiчник Щиректора з
фiнансових питань
Заступник ЕачальЕика
регуляторно -бюджетного
сектору бухгалтерii
Провiдний eKoHoMicT
регуляторно -бюджетного
сектору бухгалтерii
Голова

.Щовжук О.В.

,Щепартамент житловокомунаJIьногогосподарства
Кiровогралськоi обласноi
державноi адмiнiстрацiT

.Щиректор департаменту

7

Ященко М.А.

,Щепартамент житловокомунальногогосподарства

Заступник директора
департаменту- начальник
Управлiння житловокомунального
господарства та тарифноi
полiтики

державноi адмiнiстрацiТ

8

Бриндак В.е.

,Щепартамент екологii,
природних pecypciB та
паливно-енергетичного
комIIлексу
Кiровоградськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii
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Кiрqвоградськоi обласноТ

Пiдпис

Начальник вiддiлу
пЕtливно-енергетичного
комплексу та
надрокористування
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