
База рішень НКРЕКП (Укладач Слободянюк І.П.) Постанова 1239 

в_д 07.07.16р..doc 

пользователь 

Microsoft Office 

11.08.2016 11:13 AM 1 

 

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

 

ПОСТАНОВА 
07.07.2016  № 1239 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27.07.2016 за № 1040/29170 

 

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 статей 5, 6 Закону України «Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг», 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 3 цифри «3,63», «3,83» 

замінити відповідно цифрами «3,65», «4,02»; 
в абзацах другому і третьому підпункту 4 цифри «5,57», «6,03» 

замінити відповідно цифрами «6,13», «6,29»; 
в абзацах другому і третьому підпункту 5 цифри «5,57», «4,05» 

замінити відповідно цифрами «7,25», «5,20»; 
в абзацах другому і третьому підпункту 6 цифри «7,97», «5,50» 

замінити відповідно цифрами «10,54», «8,03»;  
в абзацах другому і третьому підпункту 10 цифри «6,14», «5,25» 

замінити відповідно цифрами «9,00», «8,03»; 
в абзацах другому і третьому підпункту 11 цифри «4,42», «5,87» 

замінити відповідно цифрами «6,72», «6,25»; 
в абзацах другому і третьому підпункту 17 цифри «5,88», «10,02» 

замінити відповідно цифрами «8,65», «11,93»;  



База рішень НКРЕКП (Укладач Слободянюк І.П.) Постанова 1239 

в_д 07.07.16р..doc 

пользователь 

Microsoft Office 

11.08.2016 11:13 AM 2 

 

в абзацах другому і третьому підпункту 21 цифри «4,14», «4,24» 
замінити відповідно цифрами «5,50», «6,05»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 23 цифри «8,73», «9,30» 
замінити відповідно цифрами «10,92», «11,43»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 35 цифри «5,49», «6,38» 
замінити відповідно цифрами «7,00», «6,97»; 

в абзацах другому і третьому підпункту 43 цифри «8,74», «12,36» 
замінити відповідно цифрами «12,70», «18,82»; 

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту: 
«54) комунальному підприємству «Уманьводоканал» Уманської міської 

ради зі структурою, наведеною в додатку 54 до цієї постанови: 
тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 

14,55 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість); 
тариф на послугу з централізованого водовідведення – 10,84 грн за 

1 куб. м (з податком на додану вартість); 
«55) комунальному підприємству «Павлоградське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської 
міської ради зі структурою, наведеною в додатку 55 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 
14,26 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);  

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 8,14 грн за 
1 куб. м (з податком на додану вартість).»; 

2) додатки 3 – 6, 10, 11, 17, 21, 23, 35 та 43 до постанови 
викласти в новій редакції, що додаються; 

3) доповнити постанову новими додатками 54 та 55, 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. 
 

Голова Комісії           Д.Вовк 
 

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

58, ст. 2018 

 



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

3

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 187 009,889 5,0599 135 951,754 3,6338

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.: 137 065,170 3,7086 95 048,871 2,5405

1.3.1
частка прямих витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
137 065,170 3,7086 95 048,871 2,5405

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.: 49 944,720 1,3514 40 902,883 1,0933

1.4.1
частка загальновиробничих витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
49 944,720 1,3514 40 902,883 1,0933

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.: 5 844,624 0,1581 4 058,063 0,1085

2.1
частка адміністративних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
5 844,624 0,1581 4 058,063 0,1085

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.: 28 982,046 0,7842 19 654,873 0,5253

3.1
частка витрат зі збуту на централізоване 

водопостачання та водовідведення
5 130,849 0,1388 3 412,873 0,0912

3.2 витрати на оплату праці 9 572,465 0,2590 6 994,070 0,1869

3.3 відрахування на соціальні заходи 2 105,942 0,0570 1 538,695 0,0411

3.4 амортизаційні відрахування 140,463 0,0038 96,405 0,0026

3.5
матеріальні витрати на обслуговування  квартирних 

засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку)
0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.6

послуги сторонніх організацій з обслуговування  

квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну 

повірку)

4 575,176 0,1238 3 343,084 0,0894

3.7
витрати на оплату послуг банків та інших установ з 

приймання і перерахування коштів споживачів
6 130,755 0,1659 3 294,352 0,0881

3.8 інші витрати 1 326,396 0,0359 975,393 0,0261

4 Інші операційні витрати 193,061 0,0052 137,816 0,0037

4.1
частка інших операційних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
193,061 0,0052 137,816 0,0037

Послуга з централізованого 

водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Додаток 5                                                                                                         

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 07 липня 2016 року № 1239)

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                                           

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого 

постачання холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем)
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4.2

інші операційні витрати з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000
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2

5 Фінансові витрати 98,367 0,0027 159,834 0,0043

5.1
частка фінансових витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
98,367 0,0027 159,834 0,0043

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 222 127,987 6,0101 159 962,339 4,2756

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 1 297,181 0,0351 2 108,467 0,0564

7.1
частка прибутку з централізованого водопостачання та 

водовідведення
1 099,306 0,0297 1 786,836 0,0478

7.2
частка податку на прибуток з централізованого 

водопостачання та водовідведення
197,875 0,0054 321,631 0,0086

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) 

223 425,169 6,0452 162 070,806 4,3319

9

Тариф на послугу з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем),  грн/м
3 
(з ПДВ)

10 Обсяг реалізації, тис. м
3

А. Чумак

Продовження додатка 5

7,25 5,20

36 959,00 37 413,00

Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення
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