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ДНПIРОВСЪКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА IНФРАСТРУКТУРИ

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО
НIПРОВОДОКАНАЛ>

01, тел./факс

Код €ДРПОУ 03341305

Головi ГромадськоТ органiзацii
<ГЬrатф орма Громадсъкий Контроль>>

Селiну Д. В.

,M.J
v-

foi*request- 799 1 7-З З с 84 бЬ5 @dostup.pravda. соm. uа

Про направлення запиту

На адресу Комунального пiдприемства <ЩнiпроводоканаD) ,Щнiпровськоi
MicbKoi ради (надалi КП к'Щнiпроводоканал)) надiйшов лист департаменту
благоустрою та iнфраструктури ,Щнiпровсъкоi MicbKoT ради вих. вiд 22.|2.2020
)ф 4/1-527 (вх. вiд 05.01 .202| М 5б) про виконання дор}чення мiського голови вiд
|6.12.2020 вх. J\b З7lЗ902 опрацювати iнформацiйний запит Селiна Д. В.
вих. вiд |5.|2.2020 Jф 1045 щодо розрахунку та обгрунтування пiдвищення тарифiв
на водопостачання, водовiдведення, транспортування, водовiдведення на 2020 та
202| роки.

Як наслiдок, за результатом розгляду повiдомля€мо наступне.
Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про достУп до публiчноi iнформацiТ>

вiд 13.01 .2Ol1 М 2939-VI (надалi - Закон УкраiЪи Ns 2939-VI) публiчна iнформацiя -

це вiдображена та задокументована буль-якими засобами та на будь-яких носiях
iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
повноваженъ cBoix обов'язкiв, передбачених чинним зако}Iодавством, або яка Знахо-

диться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацii, визначених цим Законом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 22 Закону УкраiЪи М 2939-VI розпорядник iнформацii,
який не володiе запитуваною iнформацiею, але якому за статусом або характером

дiяльностi вiдомо або мас бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'язаний направити цей
запит наJIежному розпоряднику з одночасним повiдомленням про це запитувача. У
такому разi вiдлiк строку розгляду запиту на iнформацiю починаеться з дня
отримання запиту наJIежним розпорядником.

Вiдповiдно до абзацу восьмого пункry 2 частини першоi cTaTTi б Закону
УкраiЪи <Про державне регулювання у сферi комун€Lльних послуг> Нацiональна
комiсiя, що здiйснюе державне рулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, (надалi - НКРЕКП) здiйснюе встановлення тарифiв на комунальнi послуги
суб'ектам природних монополiй та суб'ектам господарювання на сумiжних ринках,
лiцензування дiялъностi яких здiйснюеться НКРЕКП.



Водночас, згiдно з пунктом 1.4 Лiцензiйних умов провадження господарськоТ

дiяльностi з централiзованого водопостачання та водовiдведення, затверджених
постановою НКРЕКП вiд 22.0З.20|7 JrГg З07 , НКРЕКП здiйснюе лiцензування
господарськоi дiяльностi з централiзованого водопостачання (виробництво таlабо
транспортування та/або постачання питноi води споживачам) таlабо водовiдведення
(вiдведення таlабо очищення стiчноi води) У pmi, якщо системи централiзованого
водошостачання таlабо водовiдведення суб'ектiв господарювання розташованi в

одному чи декiлъкох населених пунктах У межах територii однiст або бiльше

областей (включаючи MicTo Киiв), сукупна чисельнiстъ населення яких становить

бiльше нiж сто тисяч осiб та обсяги реалiзацii послуг яких становлять вiдповiдно: з

централiЗованогО водопосТачання - бiльше нiж триста тисяч MeTpiB кубiчних на piK;

з центраJIiзованого водовiдведення - бiльше нiж двiстi тисяч MeTpiB кубiчних На piK.

Таким чином, НКРЕКП встановлюе тарифи на централiзоване водопостачаннЯ
та водовiдведення пiдприсмствам, якi пiдпадають пiд зазначенi критерiТ та вклЮЧеНi

до Лiцензiйного реестру суб'ектiв господарювання, що здiйснюютъ госпоДарсЬКУ

дiяльнiсть у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення, дiяльнiСтъ
яких регулюеться НКРЕКП.

Так, постановами вiд 04.02.2020 Ns 28З та вiд |6.|2.2020 Jt 2499 <ПРО

внесення змiн до постанови НацiоналъноТ KoMicii, що здiлiснюе держаВне

реryлювання у сферах енергетики та комун€Lльних послуг, вiд 16 червня 201б РОКУ
J\b 1141) НКРЕКП були встановленi та затвердженi тарифи на централiзоване
водопостачання та водовiдведення для споживачiв КП <Щнiпроводокан€Lл) На

2020 piK та 2021, piK вiдповiдно.
З урахуванням вищезазначеного, зuвначаемо, що розпорядником iнформацii,

яку Ви запитуете (розрахунки
водопостачання, водовiдведення)
колегiальний орган, а саме

та обгрунтування пiдвищення тарифiв на
е постiйно дiючий незалежний державний

Нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне

регулювання у сферах енергетики та комун€lльних послуг, яка здiйснюе держаВне

реryлювання з метою досягнення балансу iHTepeciB споживачiв, суб'сктiв
господарювання, що провадять дiялънiсть у сферах енергетики та комунаJIьниХ
послуг, i держави, у тому числi шляхом формування цiновоi i тарифноТ полiтики У
сферах енергетики та комун€Lлъних послуг та реалiзацii вiдповiдноi полiтики.

Таким чином, враховуючи, що КП <.Щнiпроводоканulп), як розпорядник
iнформацii, не володiе iнформацiею щодо якоi зроблено запит, керуючись ч. З ст.22
Закону Украiни J\Ъ 2939-УI, повiдомляемо про направлення Вашого запиту
н€шежному розпоряднику - НКРЕКП (uул. Смоленська, буд. 19, м. КиТв, 03057,
е-mаil :Ьох@пеrс. gov.ua).

flЖ;iро направлення запиту вiд l 5.t2.2020вих. JYs 1045 до НКРЕ КП/о,,:,/

Щиректор пiдприемства

Левченко Ростислав Павлович 056'744 64 60

А. В. ,Щовгань
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ДШIIРОВСЬКА MICЬKA РАДА
ДЕIЬРТАМЕНТ БJIАГОУСТРОIО ТА IНФРАСТР)rКТУРИ

ком)rнАльнЕ пIдпри€мств о' 
.ДНrПРОВОДОКДНДЛо

вул. ТроТц.ька, 2la, у..Щнiпро, 49101, тел./факс (056)744-64-60, тел. 744-64-48 E-mail: vodokanal.dp@gmail.com

ДrцЦЦЦtrt"l ЗЩtP Код€ДРПОУ03341305 наNg_____вИ_

Головi Нацiона-гlьноi KoMicii,
. що здiЙснюе державне рулюваннrI

у сферах енергетики та комунапьних послуг,
Тарасюку В. В.
вул. Смоленська, буд. 19,

" м. Киiв,03057
конт. тел, 044 2'7'l з0 01

e-mail: box@nerc.gov.ua

Про направлення запиту

На адресу Комунального пiдприемства к.ЩнiпроводоканаD) ,ЩнiпровськоТ
MicbKoi ради (надапi КII кЩнiпроводоканал>) надiйшов лист департаменту
благоустрою та iнфраструктури .Щнiпровськоi мiсъкоi ради вих. вiд 22.|2.2020
Ng 4/1-527 (вх. вiд 05.01 .202| М 56) про виконаннrI доргIення мiського голови вiд
16.|2.2020 вх. М 37lЗ902 опрацювати iнформацiйний запит Селiна Д. В.
вих. вiд |5.12.2020 М 1045 щодо розрахунку та обгрунтування пiдвищення тарифiв
на водопостачаннrI, водовiдведення, транспортуваннlI, водовiдведення на 2020 та
2021r роки.

Так, вiдповiдно до статгi 1 Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноТ
iнформацiЬ> вiд 13.01.201l Ng 2939-VI (надалi - Закон УкраiЪи Ng 2939-VI) публiчна
iнформацiя - це вiдображена та задокр(ентована буль-якими засобами та на
будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання
субlектами владних повноважень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважень,
iнших розпорядникiв публiчноI iнформацii, визначених цим Законом.

Вiдповiдно до ч. З ст. 22 Закону УкраiЪи Ns 2939-VI розпорядник iнформацii,
який не володiе запитуваною iнформацiею, але якому за статусом або характером
дiяльностi вiдомо або мае бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'язаний направити цей
запит н€Lлежному розпоряднику з одночасним повiдомленням про це запитувача. У
такому разi вiдлiк строку розгляду запиту на iнформацiю починаетъся з дня
отримання запиту нЕtлежним розпорядником.

Вiдповiдно до абзацу восьмого пункту 2 частини першоi cTaTTi б Закону
Украiни кПро державне реryлювання у сферi комунальних послуD НацiонаJIьна
комiсiя, що здiйснюе державне рулювання у сферах енергетики та комун€tльних
послуг, (надалi - НКРЕКП) здiйснюе встановлення тарифiв на комунальнi послуги
СУб'ектам природних монополiй та суб'ектам господарювання на суплiжних ринках,
лiцензування дiяльностi яких здiйснюеться НКРЕКП.



водночас, згiдно з пунктом 1.4 Лiцензiйних умов пр9вадження господарськот

дiялъностi з централiзованого водопостачання та водовiдведення, затверджених

IIocTaHoBoIo rкрЁкП вiд 22.0З,2ю'7 Ns 307, нкрЕкП здiйснюс лiцензування

господарськоi дiяльнос"i , ц""Ьшliзован.ого Еодопостачання (виробництво таlабо

транспортування та/абопостачання питноi води споживачам) таlабо водовiдведення

(вiдведення таlабо очищення стiчноi води) у nali, якщо системи централiзованого

водошостачання таlабо водовiдведенюI суб;ектi,' ::,1л"a1l::ання 
розташованi в

одному чи декiлькох населених пунктах У межах територii однiсi або бiлъше

областей (включаrочи MicTo Киiв), сукупна чисельнiстъ населення яких, становить

бiльше нiж сто.тисяч осiб та оо."." реЬiзачiТ посJryг яких сТаНОВЛЯТЪ ВiДПОВiДНО: З

централiЗованогО водопосТачаннЯ - б^iп",,,. нiж триСта тисяч MeTpiB кубiчних на piK;

з центрtШiзованогО водовiдВеденнЯ . бiлъше нiж двiсТi тисяЧ MeTpiB кубiчнкх на piK,

таким чином, rкрвкп встановлюс тарифи на централiзоване водопостачанIuI

та водовiдведення пiдприсмствам, якi пiдпадuй" пiд зазначенi критерii та включенi

до Лiцензiйного р.u"фу суб'ектiв господарювання, що здiйснюють господарсъку

дiяльнiсТь у сферi центраЛiзованогО водопостачання та водовiдведення, дiяпьнiсть

яких реryлюеться НКРЕКП, А.
так, постановами вiд о4.02.2020 Ng 283 та вiд |6,|2,2020 Ng 2499 кпро

ВнесеннязмiнДопостаноВиНацiоналъноiкомiсiТ,щозДiйснюеДержаВне
реryлювання у сферах енергетики та комун€шьних посJryг, вiд 16_чеry*:],6 року

м ir+ro шtрЕкп^ були Ъстановленi та затвердженi, тарифи на централlзоване

водопостачання та водовlдведення ,для споживачiв кП <ЩнiпроводоканаD) на

2020piK та 2О2i^ piK вiдповiдно,
З урахРанняМ вищезазНаченого, зазначасмо, Чо розпорядником iнформацii,

яку запитуе голова Громадськоi органiзацii кплатформа Громадсъкий Контроль>

селiн д. в. (розрахуп*" .ru обгрунтування пiдвищення,тарифiв на водопостачання,

водовiдведення) Ъ пЪстiИно дiючИй незалежний державний колегi11:-1"i, орган, а

саме - Нацiоналъна комiсiя, що здiйснюе державне реryлювання у сферах

еЕергетики та комунztльних послуг, яка здiй_снюе державне реryлювання з метою

до.".п.пня балан.у inr.p.ciB спохtивачiв, суб'ектiв господарювання, що провадять

дiяпьнiсть у сферах енергетики та комунЕUIьних послуг, i держави, у ioMy числi

,nr*o* бор,фuurо цiновоi i тарифноi полiтики У сферах енергетики та

комунальних послуг та реалiзацii вiдповiдноi полiтики.

Таким "rno*, 
upu"ouylo"r, що кп кЩнiпроводоканчLл), як розпорядник

iнформацiТ, не володiе iнформацiею щодо якоi зробп,по запит, керуючисъ ч, 3 ст,22

Закону Украiни Ng 2939_Vr, направляемо Вам зъпит голови,Громадсъкоi органiзацii

оПпфоРЙа ГроМадський КонтроЛъ> вiД |5.12.2020 вих. }ф 1045 для розгляду в

порядку urrru*.roмy чинним законодllств:м Украiни,

Також, на пiдставi ст. 22 ЗакоНу УкраiЪи Nq 29З9-VI заявника повiдомлено про

направлення запиту наJIежному розпоряднику iнформацii _ нкрЕкп,

,Щодаток:
1. Копiя

Контроль> вiд

.Щиректор пiдприсмства

Левченко Росгислав Павлович 056 744 64 60

запиту голови Громадсь*оЦ нiзацii кПлатформа Громадський

15.|2.2020 вих. Jф 1045.

А. В. ,Щовганъ



Iнформацiйний запит. Тариф на водопостачання
fФ[rliшdlФцJhкsе

dаlrrL{l/а

обгрунтування
ýнiпровська MicbKa рада <оffiсе@dпiрrоrаdа.9оч.ча>

vidkryta-vlada <vidkryta-vlada@dmr.dp.ua >

та 2020-12-15 20:02

KOH,lPUjlb

"н"/4-./рдFоrwаrdеd rnessage ---]-----
От : D е nls <fol + i,eq u est- 7 9 9 1 7 - 3 З с84 б Ь 5 @ d ostu р*вIач.dшgl]лil>
Date: вт, 15 дек. 2020 г. в 19:19
Subject: Iнформачiйн'ий запит _ Тариф на водопостачання обгрунтування
То : FОI requests at,d n lp rо2 < of_fl се @ d п l plo rа d a.g ov. u а > i

Iнфорr.lацiйни запит N91045 вiд 15.1.2.2020
ДоЬрЬго дняt

На.лiдставilтатей 1, 1З, 19, 29 3акону Украiни <Про доступ до публiчноТ lнформацiТ> вiд 13 сiчня 2011 рокУ,
якi надають,hраво звертатись iз запитами до розпорядникiв iнформачiТ щодо надання публiчноТ iнформацi[,
прошу надати наступну lнформачiю (наступнi документи):

розрахунки та'обгрунryвання пiдвищення тарифiв на водопостачання, водовiдведення, транпорryвання,
водовiдведення. дбо надаЙте документи де це зазначено. Сгосу€ться документiв на 2020 та 2021 роки

3 повагою,
ГО Платформа Громадський контроль

Denys Selin (Селiн Денис Вiкторович)

Прошу надати вlдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою.

Це повlдомлення було надlслане череТсайт "flосгуп до Правди", призначеннiякого - надання можливосri
громадянам надсилати зап'ити про публiчну iнформацiю з подалБшою публiкацlею цих,запитlв та вiдповiлей
на них
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