
 

З 8 липня 2018 року набрала чинності 
 

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

  
ПОСТАНОВА 

26.06.2018                   № 596 
  

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», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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) у пункті 1: 
підпункти 15 викласти в такій редакції: 
«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, – 2,96 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, – 9,47 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 
б) на централізоване водовідведення – 11,32 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість) 
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому 

виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 
  
Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко  

 
Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» 7 липня 2018 року, 

субота, №125 
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