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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

ПОСТАНОВА 
07.07.2016  № 1238 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27.07.2016 за № 1039/29169 

 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 16 червня 2016 року № 1141 
 

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 централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, 
Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, 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 16 червня 
2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни: 

1) доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту: 
«12) комунальному підприємству «Облводоканал» Запорізької 

обласної ради зі структурою, наведеною в додатку 12 до цієї 
постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,65 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,99 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення – 10,63 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

13) комунальному підприємству Дніпропетровської обласної ради 
«Аульський водовід» зі структурою, наведеною в додатку 13 до цієї 
постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
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споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,03 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,78 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення – 3,11 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

14) комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпропетровської 
міської ради зі структурою, наведеною в додатку 14 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,55 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,40 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,11 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,90 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

15) товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» зі 
структурою, наведеною в додатку 15 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,21 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 6,49 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення – 8,95 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

16) комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської 
міської ради зі структурою, наведеною в додатку 16 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 12,93 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 9,32 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

17) комунальному виробничому підприємству Дніпродзержинської 
міської ради «Міськводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 17 
до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 4,86 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 4,98 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

18) комунальному підприємству «Новомосковськ водоканал» зі 
структурою, наведеною в додатку 18 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 8,25 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 
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на централізоване водовідведення – 6,27 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

19) комунальному підприємству «Уманьводоканал» Уманської міської 
ради зі структурою, наведеною в додатку 19 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 11,55 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 8,60 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

20) комунальному підприємству Фастівської міської ради 
«Фастівводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 20 до цієї 
постанови: 

на централізоване водопостачання – 9,81 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 14,53 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

21) товариству з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» зі 
структурою, наведеною в додатку 21 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 5,24 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 4,88 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

22) районному комунальному підприємству «Старобільськвода» зі 
структурою, наведеною в додатку 22 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 11,43 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 15,69 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

23) комунальному підприємству Броварської міської ради Київської 
області «Броваритепловодоенергія» зі структурою, наведеною в додатку 
23 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,64 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,39 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,43 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,41 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

24) державному промисловому підприємству 
«Кривбаспромводопостачання» зі структурою, наведеною в додатку 24 до 
цієї постанови: 

на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 1,95 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 
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споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,80 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

25) державному міжрайонному підприємству водопровідно-
каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» зі структурою, 
наведеною в додатку 25 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,83 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,73 грн за 1 
куб. м (без податку на додану вартість); 

26) комунальному підприємству «Кривбасводоканал» зі структурою, 
наведеною в додатку 26 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 4,32 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 4,76 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

27) комунальному підприємству «Павлоградське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської 
ради зі структурою, наведеною в додатку 27 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 11,34 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 6,48 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

28) Синельниківському міському комунальному підприємству 
«Водоканал» зі структурою, наведеною в додатку 28 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 9,70 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 6,25 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

29) комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської 
міської ради зі структурою, наведеною в додатку 29 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 7,14 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 6,36 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

30) комунальному виробничо-експлуатаційному підприємству 
«Котовськводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 30 до цієї 
постанови: 

на централізоване водопостачання – 8,71 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 9,12 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість).»; 

2) доповнити постанову новими додатками 12 – 30, що додаються. 
2. 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.  

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного 
опублікування. 
 



База рішень НКРЕКП (Укладач Слободянюк І.П.) Постанова 1238 

в_д 07.07.16р..doc 

пользователь 

Microsoft Office 

11.08.2016 10:57 AM 5 

 

Голова Комісії          Д.Вовк 
 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 02.08.2016, № 

58, ст. 2017 



Без ПДВ

тис. грн на рік грн/м
3 тис. грн на рік грн/м

3

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 370 063,699 4,9408 206 300,049 3,5838

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 197 915,553 2,6424 87 831,475 1,5258

1.1.1 електроенергія 81 030,559 1,0819 81 372,241 1,4136

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / 

очищення власних стічних вод іншими суб’єктами 

господарювання

85 229,467 1,1379 4 610,300 0,0801

1.1.3 витрати на реагенти 24 458,277 0,3265 698,734 0,0121

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 7 197,250 0,0961 1 150,200 0,0200

1.2 прямі витрати на оплату праці 32 337,618 0,4317 31 165,987 0,5414

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 43 238,261 0,5773 26 370,705 0,4581

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 7 114,276 0,0950 6 856,517 0,1191

1.3.2 амортизаційні відрахування 21 718,100 0,2900 12 500,000 0,2171

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 9431,900 0,1259 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 4 973,985 0,0664 7 014,188 0,1218

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 96 572,268 1,2894 60 931,882 1,0585

1.4.1 витрати на оплату праці 40 428,552 0,5398 21 798,408 0,3787

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 8 894,281 0,1187 4 795,650 0,0833

1.4.3 амортизаційні відрахування 2 976,615 0,0397 1 952,741 0,0339

1.4.4 інші витрати 44 272,819 0,5911 32 385,083 0,5626

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 11 301,066 0,1509 6 045,184 0,1050

2.1 витрати на оплату праці 7 484,779 0,0999 3 967,950 0,0689

2.2 відрахування на соціальні заходи 1 646,651 0,0220 872,949 0,0152

2.3 амортизаційні відрахування 531,985 0,0071 292,415 0,0051

2.4 інші витрати 1 637,651 0,0219 911,869 0,0158

3 Витрати на збут, у тому числі: 9 905,097 0,1322 5 079,564 0,0882

3.1 витрати на оплату праці 6 064,026 0,0810 3 215,008 0,0558

3.2 відрахування на соціальні заходи 1 334,086 0,0178 707,302 0,0123

3.3 амортизаційні відрахування 403,506 0,0054 221,794 0,0039

3.4 інші витрати 2 103,479 0,0281 935,461 0,0163

4 Інші операційні витрати 373,300 0,0050 205,300 0,0036

5 Фінансові витрати 190,200 0,0025 238,100 0,0041

6 Повна собівартість 391 833,363 5,2315 217 868,196 3,7847

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 2 508,208 0,0335 3 140,924 0,0546

7.1 податок на прибуток 382,608 0,0051 479,124 0,0083

7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 2 125,600 0,0284 2 661,800 0,0462

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, 

тис. грн

9
Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м
3

10

Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водопостачання/водовідведення, 

грн/м
3

11 Обсяг реалізації, тис. м
3

11.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання/водовідведення, тис. м
3

11.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання/водовідведення, тис. м
3

Додаток 14

до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг                                                                                                                               
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Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

№

з/п
Найменування показників

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення

394 341,571 221 009,120

2,55 2,11

5,40 3,90

комунального підприємства «Дніпроводоканал»  Дніпропетровської міської ради  

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

А. Чумак

74 899,30 57 565,30

3 550,00 1 881,50

71 349,30 55 683,80
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