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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

ПОСТАНОВА 

16.06.2016  № 1142 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

20.07.2016 за № 994/29124 

 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 26 листопада 2015 року № 2868 

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України 

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 

пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року 

№ 715, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року 

за № 499/28629, Процедури встановлення тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року 

№ 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 

2015 року за № 136/26581, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на 

послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 

суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року 

за № 24/28154 (із змінами), такі зміни: 

1) у пункті 1: 

в абзацах другому і третьому підпункту 9 цифри «3,73», «5,25» 

замінити відповідно цифрами «4,79», «6,69»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 15 цифри «6,26», «5,22» 

замінити відповідно цифрами «7,94», «6,18»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 16 цифри «7,15», «4,18» 

замінити відповідно цифрами «8,24», «4,98»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 18 цифри «4,94», 

«10,70» замінити відповідно цифрами «5,80», «9,29»; 
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в абзацах другому і третьому підпункту 19 цифри «6,51», «6,81» 

замінити відповідно цифрами «7,29», «5,07»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 39 цифри «8,35», «9,22» 

замінити відповідно цифрами «10,14», «10,17»; 

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту: 

«50) комунальному підприємству «Іллічівськводоканал» зі 

структурою, наведеною в додатку 50 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 

9,76 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);  

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 7,20 грн 

за 1 куб. м (з податком на додану вартість); 

51) публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 51 до цієї 

постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 

6,84 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);  

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 6,93 грн 

за 1 куб. м (з податком на додану вартість); 

52) комунальному підприємству «Міськводоканал» Токмацької 

міської ради зі структурою, наведеною в додатку 52 до цієї 

постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 

14,31 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);  

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 16,68 грн 

за 1 куб. м (з податком на додану вартість); 

53) комунальному підприємству «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» (м. Шостка) зі 

структурою, наведеною в додатку 53 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 

6,43 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);  

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 8,51 грн 

за 1 куб. м (з податком на додану вартість).»; 

2) додатки 9, 15, 16, 18, 19 та 39 до постанови викласти в 

новій редакції, що додаються; 

3) доповнити постанову новими додатками 50 – 53, що додаються. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 970 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) ПАТ «Акціонерна компанія 

«Київводоканал», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 

квітня 2015 року за № 437/26882.  

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити 

подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України в установленому законодавством порядку. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного 

опублікування. 

 

Голова Комісії    Д.Вовк 
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Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 02.08.2016, № 

58, ст. 2016 

 



тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 9,795.606 4.3980 15,951.128 7.0112

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.1.1 електроенергія 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 8,233.101 3.6964 14,048.138 6.1747

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 8,233.101 3.6964 14,048.138 6.1747

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.3.3 амортизаційні відрахування 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.3.4 інші прямі витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 1,562.505 0.7015 1,902.989 0.8364

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 1,562.505 0.7015 1,902.989 0.8364

1.4.2
загальновиробничі витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 252.820 0.1135 418.222 0.1838

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 252.820 0.1135 418.222 0.1838

2.2
адміністративні витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

3 Витрати на збут, у т. ч.: 721.808 0.3241 1,251.372 0.5500

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання 
та водовідведення 147.465 0.0662 311.713 0.1370

3.2 витрати на оплату праці 185.833 0.0834 304.033 0.1336

3.3 відрахування на соціальні заходи 40.883 0.0184 66.887 0.0294

3.4 амортизаційні відрахування 0.000 0.0000 0.000 0.0000

3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних 
засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 14.815 0.0067 24.239 0.0107

3.6 послуги сторонніх організацій по обслуговуванню  
квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 242.866 0.1090 397.343 0.1746

3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з 
приймання і перерахування коштів споживачів 89.946 0.0404 147.157 0.0647

3.8 інші витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

4 Інші операційні витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 0.000 0.0000 0.000 0.0000

4.2
інші операційні витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

Додаток 18                                                                                                          
                                               до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг
26 листопада 2015 року № 2868
(у редакції постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг,
від   16  червня  2016 року   №  1142)

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                              
                               (з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунального підприємства «Ірпіньводоканал»

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого постачання 
холодної води (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 
водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)



2

5 Фінансові витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

5.1 частка фінансових витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 0.000 0.0000 0.000 0.0000

5.2
фінансові витрати з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

6 Повна собівартість 10,770.235 4.8356 17,620.722 7.7450

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та 
водовідведення 0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.2 частка податку на прибуток з централізованого 
водопостачання та водовідведення 0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.3
чистий прибуток  з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.4
податок на прибуток з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0.000 0.0000 0.000 0.0000

8
Вартість послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) 

10,770.235 4.8356 17,620.722 7.7450

9
Тариф на послугу з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (з ПДВ)

10 Обсяг реалізації, тис. м3

А. Чумак

Продовження додатка 18

5.80 9.29

2,227.30 2,275.10

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення


