
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання постійної комісії з перевірки розрахунків економічно обґрунтованих витрат, які 

включаються до тарифів на комунальні послуги на території Курахівської міської ради 

 

м. Курахове          16.02.2021 

          15:00 

ПРИСУТНІ: 

Члени комісії: 17 осіб ( додаток лист реєстрації, що додається). 

 

ВІДСУТНІ: 

 3 чоловіка. 

 

ПРИСУТНІ:  

 

Гусєва Наталія Іванівна, Братковська  Ольга Анатоліївна, Медведєва Ліля Олександрівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на 

комунальну послугу з централізованого водопостачання для споживачів м. Курахове ( заява 

від 29.12.2020). 

2. Про розгляд розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на 

комунальну послугу з постачання теплової енергії для споживачів м. Курахове ( заява від 

29.12.2020) . 

3. Про розгляд розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на 

комунальну послугу з постачання гарячої води для споживачів  м. Курахове (заява від 

29.12.2020). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

По першому питанню: 
 

 Голова комісії Іркобаєва Олена Вікторівна доповіла, що на попередньому засіданні 

комісії, яке відбулось 10.02.2021 року, для більш детального розгляду розрахунку тарифу на 

комунальну послугу централізованого водопостачання для споживачів м. Курахове (заява 

подана 29.12.2020 року) членами комісії було запропоновано надати додаткові матеріали та 

виправити помилки, допущені в розрахунках.  

Зауваження та пропозиції зазначені в протоколі  № 3 від 10.02.2021 року засідання постійної 

комісії з перевірки розрахунків економічно обґрунтованих витрат, які включаються до 

тарифів на комунальні послуги на території Курахівської міської ради. 

На теперішнє засідання комісії запитуванні вищезазначені матеріали надані. 

Пропоную представникам підприємства надавача послуг надати слово для пояснень 

виправлених зауважень. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Гусєва Н.І. – доповіла, що на зауваження та питання надано пояснення в письмовому 

вигляді. 

Бичик В.М. – зауважив, що витрати води на фільтрувальній станції повинні братись 

проектні 8%. 

Гусєва Н.І. – пояснила, що втрати беруться фактичні згідно постанови. 

Расщупкін А.В. – запропонував перерахувати тариф, зауважив, що необхідно в 

складову тарифу внести ні 8% прибутку,  а запропонував інший відсоток 4%. 

Титаренко П.В. – відповів, що прибуток повинен бути 8 % для фінансового 

забезпечення інвестиційної програми, затвердженої Курахівською міською радою. 

 



В процесі обговорювання та розгляду тарифу на комунальну послугу централізованого 

водопостачання для споживачів м. Курахове члени комісії запропонували:  

1. Надати на розгляд виконкому питання щодо розрахунку тарифу з прибутком 4% та 

8%. 

2. Члени комісії запропонували надати розрахунок економічно обґрунтованих планових 

витрат і тарифів на комунальну послугу централізованого водопостачання для споживачів м. 

Курахове з відсотком прибутку  - 4% та 8%. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Передати пакет документів наданий ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ КУРАХІВСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та Протокол № 4 від 16.02.2021 року комісії 

з перевірки розрахунків економічно обґрунтованих витрат, які включаються до тарифів на 

комунальні послуги на території Курахівської міської ради на розгляд виконавчому комітету 

Курахівської міської ради щодо подальшого встановлення тарифу на  комунальну послугу 

централізованого водопостачання для споживачів м. Курахове 
 

Пропозиції винесено на голосування: 

За - 14 чол. 

Проти - 2  чол. 

Утримались - 1 чоловік. 
 

По другому питанню та третьому питанням: 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Голова комісії Іркобаєва Олена Вікторівна доповіла, що на попередньому засіданні 

комісії, яке відбулось 10.02.2021 року, для більш детального розгляду розрахунку тарифу на 

комунальну послугу постачання теплової енергії та  тарифів на комунальну послугу 

постачання гарячої води для споживачів  м. Курахове (заяви подані 29.12.2020 року) членами 

комісії було запропоновано надати додаткові матеріали та виправити помилки, допущені в 

розрахунках. Зауваження та пропозиції зазначені в протоколі  № 3 від 10.02.2021 року 

засідання постійної комісії з перевірки розрахунків економічно обґрунтованих витрат, які 

включаються до тарифів на комунальні послуги на території Курахівської міської ради. 

На теперішнє засідання комісії запитуванні вищезазначені матеріали надані. 

Пропоную представникам підприємства надавача послуг надати слово для пояснень 

виправлених зауважень. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Гусєва Н.І. – доповіла, що на зауваження та питання надано пояснення в письмовому 

вигляді. 

Іванченко А.І. – задав питання чому зросла вартість основних засобів, які беруть участь 

в процесі транспортування теплової енергії. 

Титаренко П.В. – пояснив, що дані взяті згідно договору оренди з власником основних 

засобів і ними ж була   проведена переоцінка основних засобів. 

Бичик В.М.– запитав, чому тариф розглядається на 2021 рік а за базовий період взято 

розрахунки 2018-2019 років. 

Титаренко П.В. пояснив, що пакет документів з розрахунками тарифів  був наданий на 

розгляд 29.12.2020 року, базовий період - календарний рік, який передує планованому 

періоду, ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС вперше відповідно до постанови КМУ № 869 від 1 

червня 2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги» подають документи на встановлення тарифів, а для суб’єктів господарювання, що 

вперше встановлюють тарифи, - інший період, узгоджений з уповноваженими органами, 

тривалістю 12 місяців. Отже,  дані для розрахунку тарифів беруться за 12 місяців, і період, 

що передує базовому (2018 р факт),  і базовий період (2019 р факт).  

Бичик В.М. – зауважив, що в таблицях розрахунку втрат немає можливості перевірити 

правильність розрахунку, так як деякі дані скриті і вказані цифри не відповідають 



нормативам.  Крім того в графіках гарячого водопостачання в розрахунку втрат вказана 

температура 70/30, що суперечить Держ СанПін. 

Гусєва Н.І. -  пояснила, що все відповідає, все надано. 

Бичик В.М. – надав пропозиції створити комунальне підприємство з постачання 

теплової енергії, гарячої води та централізованого водопостачання. 

Авраменко Е.О. – підтримав дану пропозицію та зауважив, щоб секретар комісії 

обов’язково додав  до протоколу дану пропозицію. 

Бичик В.М. – запитав про розроблену, погоджену та включену до розрахунку тарифів 

інвестиційну програму 

Гусєва Н.І. – повідомила, що інвестиційна програма розроблена та включена до 

розрахунку тарифу 

Расщупкін А.В. – запитав чому втрати в літній період набагато більші чим в зимовий. 

Гусєва Н.І. – пояснила, що в літній період зменшується теплове навантаження, ГВП 

збиткове,  

Іванченко А.В. – запропонував надати розрахунок на виробництво теплової енергії. 

Бичик В.М. – зробив зауваження, що в поданих документах немає структури 

виробництва теплової енергії. 

Титаренко П.В. – відповів, що структура виробництва теплової енергії та розрахунок 

втрат наданий в повному обсязі, а саме Постанова НКРЕтаКП  від 24.12.2019 року  № 3245  

та структура тарифу на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» ВП «КУРАХІВСЬКА ТЕС»  (додаток до 

постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), а розрахунок встановленого тарифу на виробництво теплової енергії 

не відноситься до даного питання. Документи надані відповідно до Постанови КМУ № 869 

від 01 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги». 

Расщупкін А.В. – запитав чому за період 2016-2020 років кошти, які надійшли від 

оренди теплових мереж в розмірі 15,5 млн. грн. не призвели до зменшення втрат теплоносія. 

Гусєва Н.І. – пояснила, що в зв’язку з прийняттям на балансовий облік теплових мереж 

приватного сектора, які були збудовані господарським методом зросли втрати теплоносія. 

Іванченко А.В. – запитав, яка вартість електроенергії буде враховувалась в 2020 році і 

яка планується в 2021 році, надати динаміку оплати за оренду землі ДТЕК КУРАХІВСЬКА 

ТЕС. 

Іванченко А.В. – надав пропозиції щодо перегляду договору оренди теплових мереж 

№210205-1к23/20 від 21 лютого 2005 року між Курахівською міською радою та ВП 

«Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «СХІДЕНЕРГО»  з питання  виключення пункту 5.6.1. даного 

договору, крім того переглянути відсоток орендної плати за оренду мереж. 

Титаренко П.В. та інші члени комісії - повідомили, що зазначене питання не 

відноситься до компетенції постійної комісії з перевірки розрахунків економічно 

обґрунтованих витрат, які включаються до тарифів на комунальні послуги на території 

Курахівської міської ради та  запропонували звертатись до Курахівської міської ради 

окремими документами 

Бичик В.М., Расщупкін А.В., Іванченко А.В. – запропонували, що в зв’язку з 

підписанням МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ 

ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, укладеного 9 лютого 2021 року  між 

Кабінетом Міністрів України в особі Міністра розвитку громад та територій України та 

першого заступника Міністра енергетики України, Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз 

України» і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України», дані тарифи не затверджувати. 

Бичик В.М.- запропонував виконавчому комітету Курахівської міської ради розглянути 

питання компенсації тарифу для населення з міського бюджету 

Іванченко А.В. – запропонував ВП «Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «СХІДЕНЕРГО» у 

намірі підвищити тарифи на теплопостачання та постачання гарячої води споживачам 

м.Курахове на 2021 рік відмовити. Діючи тарифи залишити без змін. Створити комісію по 

дослідженню тарифів на теплопостачання за період 2010-2020 роки включно з ціллю 



виявлення можливих фальсифікацій та протиправних дій по відношенню до споживачів 

м.Курахове. 

Авраменко Е.О.- запропонував до протоколу додати пояснення спеціалістів ВП 

«Курахівська ТЕС ТОВ «ДТЕК «СХІДЕНЕРГО» з даних питань наданих в ході розгляду 

розрахунків. 
 

Члени комісії запропонували винести питання щодо встановлення тарифу на комунальну 

послугу постачання теплової енергії для споживачів м. Курахове та тарифів на комунальну 

послугу постачання гарячої води для споживачів  м. Курахове на засідання виконавчого 

комітету Курахівської ради з рекомендацією відмовити у встановленні тарифу на послугу 

постачання теплової енергії  для споживачів м.Курахове та на комунальну послугу 

постачання гарячої води для споживачів  м. Курахове з наступних причин:  

1. При  розрахунку тарифу за базовий період взято розрахунки 2018-2019 років, замість 

2020 року, а тариф встановлюється на 2021 рік. 

2. Не має можливості перевірки правильності розрахунку втрат 

3. Врахувати МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ 

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, укладеного 9 лютого 2021 

року  та пропонується переглянути тарифи не пізніше початку опалювального сезону 

2021-2022 років. 
 

Пропозиції винесено на голосування: 
 

За 12 чол. 

Проти 3 чол. 

Утримались 2 чоловік. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Надати протокол № 4 та пакет документів з розрахунком тарифу на комунальну послугу з 

централізованого водопостачання для споживачів м. Курахове, на комунальну послугу з 

постачання теплової енергії для споживачів м. Курахове та тарифу на комунальну послугу 

постачання гарячої води для споживачів  м. Курахове на розгляд виконавчого комітету 

Курахівської міської ради. 

 

Голова комісії, заступник міського голови з питань    

діяльності   виконавчих органів 

 

   О.В. Іркобаєва 

                                                                                               

Секретар комісії, спеціаліст 1 категорії  відділу з питань 

архітектури та житлово-комунального господарства 

  

Ф.Ж. Бондаренко 

Члени комісії: 

           

В.В. Батрак М.В. Тунік 

  

Е.О. Авраменко І.С. Бондарь  

  

М.П. Вергун А.В. Іванченко 

  

А.В. Расщупкін В.М. Бичик 

  

П.В. Титаренко Н.П. Смик 

  

Г.Л. Гриценко О.Г. Якушева 

  

А.О. Двалашвілі Т.М.Птиця 

  

М.С. Федюнін  
 


