ПРОТОКОЛ
проведення відкритих обговорень щодо необхідності встановлення
тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на плановий період
для ПрАТ «Київспецтранс», що здійснюється за місцем провадження
господарської діяльності за адресою: полігон № 6, м. Київ,
Пирогівський шлях,94-96

09 липня 2018 року

м. Київ

Реєстрацію учасників розпочато о 15-30 год.
Відкрите обговорення розпочалось о 16-10 год.
Присутні:
Грущинський А.М. Голова Правління ПрАТ «Київспецтранс»
Антонець Л.П. Член Правління - Головний бухгалтер ПрАТ «Київспецтранс»
Чирва В.І. Член Правління - Технічний директор ПрАТ «Київспецтранс»
Шевченко О.В. Радник Голови Правління ПрАТ «Київспецтранс»
Якутіна Т.В.

Начальник економічного відділу тарифів
та ціноутворення ПрАТ «Київспецтранс»

Запрошені:
Науменко Д.В. Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (далі
ДЖКІ)
Жилка М.В. Начальник відділу санітарної очистки території управління житловокомунальної політики Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
(далі ДЖКІ)
Чувільська О.В. Начальник відділу аналізу галузі Департаменту житлово - комунальної
інфраструктури (ДЖКІ),
представники територіальної громади міста Києва, працівники ПрАТ «Київспецтранс».
Для участі у відкритому слуханні зареєструвалось та присутні (43) осіб.
Порядок денний:
1. Про обрання головуючого та секретаря відкритих слухань.
2. Затвердження порядку денного.
3. Доповідь Голови Правління ПрАТ «Київспецтранс» про проведення відкритого
обговорення питання щодо необхідності перегляду діючих тарифів на послуги з
захоронення побутових відходів для ПрАТ «Київспецтранс» на полігоні № 6, м. Київ,
Пирогівський шлях, 94-96
4. Розгляд усних та письмових пропозицій і зауважень з приводу перегляду діючих
тарифів на надання послуг з захоронення побутових відходів та формування і
прийняття
резолюцій відкритих обговорень.
1. Перше питання порядку денного.

Слухали:
Грущинський А.М. повідомив, що підставою для проведення відкритих слухань є
розгляд питання необхідності перегляду діючих тарифів на послугу з захоронення
великогабаритних побутових відходів за місцем господарської діяльності з захоронення
відходів - полігон № 6, м. Київ, вул.. Пирогівський щлях,94-96.
Слухали:
Чирва В.І. довів присутнім про необхідність для проведення відкритих слухань
обрання головуючого та секретаря для ведення протоколу і запропонував обрати
Грущинського А.М. - Голова Правління ПрАТ «Київспецтранс» - головою відкритих
слухань та Клепік Н.М. - менеджер з адміністративної діяльності- секретарем відкритих
слухань.
Голосували:
«За» - 43
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Ухвалили:
обрати Грущинського А.М. головою відкритих слухань, Клепік Н.М. - секретарем
відкритих слухань.
2. Друге питання порядку денного.
Слухали:
Грущинський А.М. запропонував затвердити порядок денний.
Голосували:
«За» -43
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Ухвалили: затвердити порядок денний відкритих слухань.
3.Третє питання порядку денного.
Слухали:
Грущинський А.М доповів, що станом на сьогодні діючі тарифи, які запроваджені
розпорядженням КМДА № 397 від 02.06.2010 року, не забезпечують відшкодування всіх
витрат пов'язаних з дотриманням технології захоронення великогабаритних відходів що і
стало причиною перегляду діючих тарифів.
За період дії тарифів зросли ціни на продукцію промислово-технічного
призначення, в т. ч на пальне (діючі тарифи передбачають придбання пального по 5,52
грн. за 1 л дизпалива без ПДВ тоді як сьогодні 1 л дизпалива без ПДВ коштує 21,21
грн.,
-зріс податок на землю (діючі тарифи відшкодовують витрати з податку на
землю в сумі 3 098,37 грн., сьогодні відповідно до наданій декларації з
податку на землю ця сума витрат становить 4 894 372,29 грн. , або з
розрахунку на 1 мЗ захоронених відходів 13,98 грн. при теперішньому

відшкодуванні діючими тарифами за 1 мЗ 0,01 грн. На час запровадження
цих тарифів ПрАТ «Київспецтранс» містом надавалась пільга по податку на
землю в розмірі 99%, тобто сума по податку на землю врахована в розмірі
1%),
- відповідно до Податкового кодексу України необхідно сплачувати
екологічний податок, який до складу планових економічно обґрунтованих
витрат діючих тарифів не включений,
- зросла мінімальна заробітна плата до 3 762 грн., тоді як формувався діючий
тариф середньомісячна мінімальна заробітна плата становила 888,25 грн.
Відповідно до положень статті 16 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та
Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення
відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП» ПрАТ «Київспецтранс» проводить
відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо встановлення тарифів на послуги за
місцем провадження господарської діяльності з захоронення великогабаритних, побутових
відходів для всіх груп споживачів на одному рівні тоді як діючі тарифи встановлено для
3-х груп споживачів.
Повідомлення щодо встановлення тарифів для ПрАТ «Київспецтранс» на послугу з
захоронення великогабаритних побутових відходів для всіх груп споживачів на одному
рівні було оприлюднене на веб - сайті ПрАТ «Київспецтранс» з 21 червня 2018 року.
Грущинський А.М. доповів всім присутнім про розмір сплати за послугу з
захоронення великогабаритних відходів 1 особою, яка мешкає в будинках із. наявністю
сміттєпроводів в м. Києві, за діючими тарифами та за умови запровадження нових тарифів
на послуги із захоронення великогабаритних побутових відходів.
На сьогодні в середньому мешканець квартири, площа якої 60 кв.метрів і в неї
проживає 3 особи, сплачує за місяць за послугу з захоронення великогабаритних
побутових відходів 0.27 грн. (12% від норм надання послуг з вивезення ТПВ розпорядження КМДА №551 від 04.04.2018)
За новими тарифами за послугу з захоронення побутових відходів мешканець
квартири площею 60 кв. метрів в середньому за місяць буде сплачувати 1,52 грн.
З метою забезпечення надання послуг з захоронення побутових відходів з
дотриманням технології захоронення ПрАТ "Київспецтранс" розрахував проект нових
тарифів на послуги з захоронення великогабаритних відходів з ПДВ без урахування
інвестиційної складової та прибутку для всіх груп споживачів на одному рівні у розмірі:
Діючі тарифи
Проект
- для населення
8,70 грн.
48,90 грн.
- для бюджетних організацій
8,87 грн.
48,90 грн.
- для інших споживачів
10,39 грн.
48,90 грн.

Грущинський А.М. запропонував визнати третє питання порядку денного
вичерпним та перейти до розгляду четвертого питання.
Голосували:
«За» -43
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Ухвалили: ПрАТ «Київспецтранс» процедуру організації проведення відкритого
обговорення перегляду діючих тарифів дотримано.
Визнати необхідним перегляд діючих тарифів на послуги з захоронення великогабаритних
побутових відходів.

4. Четверте питання порядку денного.
Слухали:
Грущинський А.М. повідомив, що інформацію про намір встановлення тарифів на
послугу з захоронення побутових відходів , було розміщено на веб-сайті підприємства.
Повідомлень, зауважень та пропозицій до проекту тарифів на послуги з захоронення
побутових відходів для всіх груп споживачів, а також
письмових звернень від
представників громадськості щодо участі у відкритих обговореннях про встановлення
тарифів на послуги з захоронення побутових відходів до 06 липня 2018 року на адресу
ПрАТ «Київспецтранс» не надійшло.
Запитань, пропозицій, зауважень під час обговорення проекту тарифів на - послугу з
захоронення великогабаритних побутових відходів на плановий період для ПрАТ
«Київспецтранс» від присутніх не надійшло.
Грущинський А.М. запропонував визнати четверте
питання порядку
денного
вичерпним, а відкриті обговорення такими що відбулися і підлягають закриттю, протокол
відкритих слухань оприлюднити на офіційному веб-сайті ПрАТ «Київспецтранс» та
надіслати до НКРЕКП.
Голосували:
«За» - 43
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Ухвалили: Визнати четверте
питання порядку денного вичерпним, а відкриті
обговорення проведені на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи
висловлювань та такими що відбулися і підлягають закриттю.
Протокол відкритих слухань оприлюднити на офіційному веб-сайті ПрАТ
«Київспециранс» та надіслати до НКРЕКП.
Голова відкритих слухань

А.М. Грущинський

Секретар відкритих слухань
ПОГОДИЛИ:
Директор ДЖКІ
Начальник відділу санітарної
очистки та інженерного захисту
території управління житловокомунальної політики ДЖКІ
Начальник відділу аналізу галузі
ДЖКІ

г
М.В. Жилка

