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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

ПОСТАНОВА 

04.09.2018                    № 958 

  

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», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
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, 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, 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, такі зміни: 

1) у пункті 1: 

підпункт 3 викласти в такій редакції: 

«3) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» зі структурою, наведеною в додатку 3 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 4,81 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 5,10 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 



«5) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 5 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 7,56 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 4,98 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 7 викласти в такій редакції: 

«7) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі 
структурою, наведеною в додатку 7 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 7,40 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 6,38 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 26 викласти в такій редакції: 

«26) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 26 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 6,66 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 7,54 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 31 викласти в такій редакції: 

«31) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 31 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 7,41 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 7,57 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 33 викласти в такій редакції: 

«33) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ КОД ЄДРПОУ 
03327121) зі структурою, наведеною в додатку 33 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 8,29 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 5,06 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 35 викласти в такій редакції: 

«35) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» зі структурою, наведеною в додатку 35 до цієї 
постанови: 



тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 8,47 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 8,45 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункти 63 та 64 викласти в такій редакції: 

«63) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 63 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 7,16 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

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

64) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» зі структурою, наведеною 
в додатку 64 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 6,14 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 6,40 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

підпункт 66 викласти в такій редакції: 

«66) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» зі структурою, 
наведеною в додатку 66 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 8,74 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 4,42 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість);»; 

2) додатки 3, 5, 7, 26, 31, 33, 35, 63, 64, 66 до постанови викласти в новій редакції, що 
додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному 
друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

  

Голова НКРЕКП                                                                                                            О.Кривенко 

 


