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

ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

02.11.2017  № 1344 

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: 

підпункти 1-11 викласти в такій редакції: 

«1) Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал» зі структурою, наведеною в 
додатку 1 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,10 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 3,69 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

2) Рівненському обласному виробничому комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 
господарства «Рівнеоблводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 2 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 - 5,79 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

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 -  3,40 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 
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4) комунальному виробничому підприємству Кам’янської міської ради «Міськводоканал» зі 
структурою, наведеною в додатку 4 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,33 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,26 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

5) комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради зі структурою, наведеною 
в додатку 5 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,39 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,39 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

6) комунальному підприємству «Новомосковськ водоканал» зі структурою, наведеною в додатку 6 до 
цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 10,25 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 8,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

7) комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради зі структурою, наведеною в 
додатку 7 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,42 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,11 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

8) міському комунальному підприємству «Хмельницькводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 
8 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 5,69 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,70 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

9) комунальному підприємству «Тернопільводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 9 до цієї 
постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 4,47 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,05 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

10) комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради зі структурою, 
наведеною в додатку 10 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 8,07 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,91 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

11) товариству з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» зі структурою, наведеною в додатку 11 
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 - 5,81 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 15 викласти в такій редакції: 

«15) товариству з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (філія «Інфоксводоканал») зі структурою, 
наведеною в додатку 15 до цієї постанови: 



тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 8,33 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,08 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 17, 18 викласти в такій редакції: 

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

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 8,66 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 10,67 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

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

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,02 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 9,70 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 21 викласти в такій редакції: 

«21) комунальному підприємству «Кривбасводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 21 до цієї 
постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 4,39 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,85 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 25-27 викласти в такій редакції: 

«25) комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 
міста Ужгорода» зі структурою, наведеною в додатку 25 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 10,63 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,60 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

26) комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради зі структурою, 
наведеною в додатку 26 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 5,54 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,33 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

27) обласному комунальному виробничому підприємству «Дніпро-Кіровоград» зі структурою, 
наведеною в додатку 27 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 9,15 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 8,18 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 31-33 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 - 4,94 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,98 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 



32) комунальному підприємству «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради зі структурою, наведеною 
в додатку 32 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,40 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

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 - 6,33 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);»; 

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 - 7,07 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 38, 39 викласти в такій редакції: 

«38) комунальному виробничому підприємству «Краматорський водоканал» зі структурою, наведеною в 
додатку 38 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 9,06 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

39) комунальному підприємству «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області зі 
структурою, наведеною в додатку 39 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 8,16 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 8,15 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 42 викласти в такій редакції: 

«42) комунальному підприємству «Харківводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 42 до цієї 
постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,70 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,30 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 44 викласти в такій редакції: 

«44) комунальному підприємству «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства» Нікопольської міської ради зі структурою, наведеною в додатку 44 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 5,03 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 8,34 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 47, 48 викласти в такій редакції: 

«47) комунальному підприємству «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський) зі структурою, 
наведеною в додатку 47 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 8,33 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 



тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

48) комунальному підприємству «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області зі 
структурою, наведеною в додатку 48 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 

10,29 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,49 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 51 викласти в такій редакції: 

«51) приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» зі структурою, 
наведеною в додатку 51 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,90 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,01 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 54-56 викласти в такій редакції: 

«54) комунальному підприємству «Уманьводоканал» Уманської міської ради зі структурою, наведеною 
в додатку 54 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 12,61 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 9,25 грн за 1 куб. м (без податку 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 - 12,85 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 7,86 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

56) комунальному підприємству «БАХМУТ-ВОДА» зі структурою, наведеною в додатку 56 до цієї 
постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 12,21 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,68 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 61 викласти в такій редакції: 

«61) комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради зі структурою, 
наведеною в додатку 61 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 13,24 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 9,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункти 63-66 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 - 6,33 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 3,95 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 - 5,08 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,96 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

65) комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» зі структурою, 
наведеною в додатку 65 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,76 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,27 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість); 

66) комунальному підприємству «Чернівціводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 66 до цієї 
постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,80 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,06 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 71 викласти в такій редакції: 

«71) Лисичанському комунальному спеціалізованому підприємству по видобутку, обробці, реалізації 
води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 71 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 15,65 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,11 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 83 викласти в такій редакції: 

«83) міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 
83 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,51 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 5,33 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

підпункт 92 викласти в такій редакції: 

«92) комунальному підприємству «Івано-Франківськводоекотехпром» зі структурою, наведеною в 
додатку 92 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 5,27 грн за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 7,43 грн за 1 куб. м (без податку на додану 
вартість);»; 

2) додатки 1-11, 15, 17, 18, 21, 25-27, 31-33, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 51, 54-56, 61, 63-
66, 71,83, 92 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 Д. Вовк 
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Без ПДВ

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

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 24 013,194 6,1493 35 210,846 8,3213

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.: 11 467,286 2,9366 16 961,487 4,0085

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та 
водовідведення 11 467,286 2,9366 16 961,487 4,0085

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.: 12 545,907 3,2128 18 249,359 4,3128

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 12 545,907 3,2128 18 249,359 4,3128

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.: 1 080,849 0,2768 1 511,111 0,3571

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 1 080,849 0,2768 1 511,111 0,3571

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.: 3 667,817 0,9393 4 859,156 1,1484

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та 
водовідведення 735,563 0,1884 976,512 0,2308

3.2 витрати на оплату праці 1 913,502 0,4900 2 554,626 0,6037

3.3 відрахування на соціальні заходи 420,970 0,1078 562,018 0,1328

3.4 амортизаційні відрахування 12,610 0,0032 16,835 0,0040

3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів 
обліку (у т. ч. на періодичну повірку) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.6 послуги сторонніх організацій з обслуговування  квартирних 
засобів обліку (у т. ч. на періодичну повірку) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з 
приймання і перерахування коштів споживачів 315,000 0,0807 388,470 0,0918

3.8 інші витрати 270,172 0,0692 360,695 0,0852

4 Інші операційні витрати 1 019,169 0,2610 1 391,943 0,3290

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення 1 019,169 0,2610 1 391,943 0,3290

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

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

Додаток 17                                                                                           
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 02.11.2017 № 1344)

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

товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода»

№ 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 29 781,029 7,6264 42 973,056 10,1557

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 4 051,862 1,0376 2 163,575 0,5113

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та 
водовідведення

4 051,862 1,0376 2 163,575 0,5113

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), тис. грн

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

10 Обсяг реалізації, тис. м3

А. Чумак

Продовження додатка 17

8,66 10,67

3 905,00 4 231,41

33 832,891 45 136,630

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення
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