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(У постанову вносяться зміни 
постановами НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238, від 14.07.2016 № 1270, 
від 21.07.2016 № 1284, від 11.08.2016 № 1413, від 19.08.2016 № 1437, 
від 01.09.2016 № 1501, від 23.09.2016 № 1586, від 29.09.2016 № 1673, 

від 02.02.2017 № 160, від 22.03.2017 № 310, від 26.04.2017 № 551, 
від 31.05.2017 № 715, від 01.06.2017 № 728, від 11.07.2017 № 907, 

від 25.07.2017 № 943, від 10.08.2017 № 1014, від 08.08.2017 № 1002, 
від 14.09.2017 № 1136, від 02.11.2017 № 1343, від 28.12.2017 № 1574, 

від 28.12.2017 № 1575, від 15.02.2018 № 195, від 06.03.2018 № 296, 
від 20.03.2018 № 321, від 22.03.2018 № 348, від 21.06.2018 № 539, 
від 26.06.2018 № 596, від 26.06.2018 № 597, від 04.09.2018 № 957, 

від 18.09.2018 № 993, від 20.09.2018 № 1074, від 04.10.2018 № 1168, 
від 09.10.2018 № 1183, від 23.10.2018 № 1250, від 13.11.2018 № 1396, 

від 21.12.2018 № 2003, від 25.01.2019 № 58, від 29.01.2019 № 105, 
від 01.02.2019 № 116, від 26.02.2019 № 266, від 19.03.2019 № 347, 

від 09.04.2019 № 521, від 28.05.2019 № 804, від 11.06.2019 № 1004, 
від 18.06.2019 № 1039, від 18.06.2019 № 1040, від 17.09.2019 № 1968, 
від 24.09.2019 № 2012, від 11.10.2019 № 2157, від 19.11.2019 № 2444, 

від 22.11.2019 № 2468) 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

ПОСТАНОВА 

16.06.2016  № 1141 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

20.07.2016 за № 995/29125 

 

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення 

 

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. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення: 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=20846
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=20848
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21102
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21437
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21557
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=21577
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22013
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22015&find=
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=23550
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24435
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24977
http://www.nerc.gov.ua/?id=25555
http://www.nerc.gov.ua/?id=25652
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=26433&find=
http://www.nerc.gov.ua/?id=26589
http://www.nerc.gov.ua/?id=26916
http://www.nerc.gov.ua/?id=26865
http://www.nerc.gov.ua/?id=27616
http://www.nerc.gov.ua/?id=29211
http://www.nerc.gov.ua/?id=30199
http://www.nerc.gov.ua/?id=30202
http://www.nerc.gov.ua/?id=31162
http://www.nerc.gov.ua/?id=31622
http://www.nerc.gov.ua/?id=32024
http://www.nerc.gov.ua/?id=32092
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32729
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32954
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32955
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=34251
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=34740
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=34742
http://www.nerc.gov.ua/?id=35103
http://www.nerc.gov.ua/?id=35131
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=35430
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=35985
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37590
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=38196
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=38361
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=38424
http://www.nerc.gov.ua/?id=38887
http://www.nerc.gov.ua/?id=39427
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=40059
http://www.nerc.gov.ua/?id=41062
http://www.nerc.gov.ua/?id=41676
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=41756
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=41757
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=44423
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=44595
http://www.nerc.gov.ua/?id=45178
http://www.nerc.gov.ua/?id=46021
http://www.nerc.gov.ua/?id=46093
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1) товариству з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (філія 

«Інфоксводоканал») зі структурою, наведеною в додатку 1 до цієї 

постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,45 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 6,11 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, – 1,61 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,71 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

2) комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» 

(м. Южне, код за ЄДРПОУ 31783053) зі структурою, наведеною в 

додатку 2 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 6,42 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 3,88 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

3) комунальному підприємству «Іллічівськводоканал» зі 

структурою, наведеною в додатку 3 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,94 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,46 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, – 3,15 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,50 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

4) публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 4 до цієї 

постанови: 

а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,02 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,11 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

б) на централізоване водовідведення: 



База рішень НКРЕКП (Укладач Слободянюк І.П.) 9ac5633177b2552fa
7576ea8e3bb932c9
e0da58730e2288f41

6976bf18b85f15 

Work1 11.02.2020 3:33 PM 3 

 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,18 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,18 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

5) комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» зі структурою, 

наведеною в додатку 5 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 4,58 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 7,33 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

6) комунальному підприємству «Вишнівськводоканал» Вишневої 

міської ради Києво-Святошинського району Київської області» зі 

структурою, наведеною в додатку 6 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 5,58 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 3,88 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

7) комунальному підприємству «Водоканал» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області зі структурою, наведеною в 

додатку 7 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 7,97 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 7,99 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

8) комунальному підприємству «Міськводоканал» Токмацької 

міської ради зі структурою, наведеною в додатку 8 до цієї 

постанови: 

на централізоване водопостачання – 11,36 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 13,24 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

9) комунальному підприємству «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» (м. Шостка) зі 

структурою, наведеною в додатку 9 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 4,99 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 6,57 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

10) комунальному підприємству «Тернопільводоканал» зі 

структурою, наведеною в додатку 10 до цієї постанови: 

а) на централізоване водопостачання – 3,70 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, – 2,23 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,17 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 
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11) приватному акціонерному товариству «Київський картонно-

паперовий комбінат» зі структурою, наведеною в додатку 11 до цієї 

постанови: 

на централізоване водовідведення: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,43 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,48 грн за 1 

куб. м (без податку на додану вартість). 

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. 2015 

 



Без ПДВ

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

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 19,041.026 4.3980 25,569.059 7.0112

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 10,288.369 2.3763 14,275.305 3.9144

1.1.1 електроенергія 9,947.679 2.2977 6,123.265 1.6790

1.1.2
витрати на придбання води в інших суб’єктів 
господарювання / очищення власних стічних вод іншими 
суб’єктами господарювання

0.000 0.0000 7,950.242 2.1800

1.1.3 витрати на реагенти 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
(ремонти) 340.690 0.0787 201.798 0.0553

1.2 прямі витрати на оплату праці 3,618.331 0.8357 6,114.699 1.6767

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 2,097.076 0.4844 2,128.634 0.5837

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 796.033 0.1839 1,345.234 0.3689

1.3.2 амортизаційні відрахування 1,219.700 0.2817 783.400 0.2148

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 81.343 0.0188 0.000 0.0000

1.3.4 інші прямі витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 3,037.249 0.7015 3,050.421 0.8364

1.4.1 витрати на оплату праці 1,439.112 0.3324 2,024.950 0.5553

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 316.605 0.0731 445.489 0.1222

1.4.3 амортизаційні відрахування 18.912 0.0044 34.088 0.0093

1.4.4 інші витрати 1,262.621 0.2916 545.894 0.1497

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 491.440 0.1135 670.394 0.1838

2.1 витрати на оплату праці 347.195 0.0802 466.228 0.1278

2.2 відрахування на соціальні заходи 76.383 0.0176 102.570 0.0281

2.3 амортизаційні відрахування 31.034 0.0072 49.466 0.0136

2.4 інші витрати 36.828 0.0085 52.131 0.0143

3 Витрати на збут, у тому числі: 286.647 0.0662 499.664 0.1370

3.1 витрати на оплату праці 213.724 0.0494 369.697 0.1014

3.2 відрахування на соціальні заходи 47.019 0.0109 81.333 0.0223

3.3 амортизаційні відрахування 5.468 0.0013 8.923 0.0024

3.4 інші витрати 20.436 0.0047 39.711 0.0109

4 Інші операційні витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

5 Фінансові витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000

6 Повна собівартість 19,819.113 4.5777 26,739.118 7.3320

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.1 податок на прибуток 0.000 0.0000 0.000 0.0000

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) 0.000 0.0000 0.000 0.0000

7.5 інше використання прибутку 0.000 0.0000 0.000 0.0000

8 Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. грн

9
Тариф на  централізоване 
водопостачання/водовідведення, грн/м3

10 Обсяг реалізації, тис. м3

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

19,819.113 26,739.118

4.58 7.33

4,329.50 3,646.90

Додаток 5
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                   
                                                        16 червня 
2016 року   №  1141

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Ірпіньводоканал»

№
з/п Найменування показників

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення


