
Голові Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 
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Членам НКРЕКП 
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Обґрунтування  

щодо прийняття постанови «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» 

 

На розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанови «Про 

внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 

2015 року № 2868». 

26 листопада 2015 року НКРЕКП була прийнята постанова № 2868 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам 

господарювання, які є виконавцями цих послуг», що зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154. 

Від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» надійшли заяви та додані до них матеріали для 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які були 

опрацьовані Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення.  

Після їх опрацювання Департаментом із регулювання відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення було схвалено проект 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

26 листопада 2015 року № 2868», який передбачає встановлення для цих 

ліцензіатів тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Відповідно до 

частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

зазначений проект постанови був оприлюднений на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП. 

У зв’язку з цим та відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання 



холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 303, Процедури 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої 

постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року № 13, пропонується встановити 

тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) наступним ліцензіатам НКРЕКП 

за 1 куб. м (без ПДВ): 

 

Найменування Водопостачання  

грн за 1 куб. м  

Водовідведення  

грн за 1 куб. м  

КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12,75 7,15 

КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

10,42 9,09 

 

Крім того, відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 

ліцензіатами НКРЕКП на місцях, де здійснюється діяльність, були проведені 

відкриті обговорення з громадськістю щодо встановлення відповідних тарифів, в 

яких прийняли участь уповноважені представники органів місцевого 

самоврядування та інші зацікавлені особи. 

 

Середнє зростання тарифів зазначених підприємств планується на рівні 

11,87% з централізованого постачання холодної води та 13,09% з водовідведення.  

 

Пропонуємо Голові та членам НКРЕКП прийняти постанову «Про 

внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 

2015 року № 2868». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                А. Чумак 



ПРОЕКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

      Київ 

__________                                                                                        № __________ 

 

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 



2 

 

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 48 викласти в такій редакції: 

«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 – 12,75 

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

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 7,15 грн за 1 куб. м 

(без податку на додану вартість);»; 

підпункт 65 викласти в такій редакції: 

«65) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» зі структурою, наведеною в додатку 65 до 

цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 10,42 

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

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 9,09 грн за 1 куб. м 

(без податку на додану вартість);»; 

 

2) додатки 48 та 65 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 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-16/print#n118
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-16/print#n118


Без ПДВ

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.: 16 529,583 9,4466 9 126,696 5,3526

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.: 9 020,768 5,1553 5 878,672 3,4477

1.3.1
частка прямих витрат на централізоване водопостачання та 

водовідведення
9 020,768 5,1553 5 878,672 3,4477

1.3.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування
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.: 7 508,814 4,2912 3 248,024 1,9049

1.4.1
частка загальновиробничих витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
7 508,814 4,2912 3 248,024 1,9049

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.: 1 931,316 1,1037 1 016,719 0,5963

2.1
частка адміністративних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
1 792,580 1,0244 940,907 0,5518

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

138,736 0,0793 75,813 0,0445

3 Витрати на збут, у т. ч.: 2 527,092 1,4442 1 325,517 0,7774

3.1
частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та 

водовідведення
756,023 0,4321 357,657 0,2098

3.2 витрати на оплату праці 1 174,529 0,6712 641,823 0,3764

3.3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування
258,396 0,1477 141,201 0,0828

3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.5
витрати на оплату послуг банків та інших установ з 

приймання і перерахування коштів споживачів
223,156 0,1275 121,944 0,0715

3.6 інші витрати 114,987 0,0657 62,892 0,0369

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1
частка інших операційних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

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

5 Фінансові витрати 80,959 0,0463 37,536 0,0220

5.1
частка фінансових витрат на централізоване водопостачання 

та водовідведення
80,959 0,0463 37,536 0,0220

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 21 068,949 12,0408 11 506,469 6,7483

Додаток 48                                                                                                      

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 ____________________ № _________)

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                                       

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого постачання 

холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)
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7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 1 751,022 1,0007 918,091 0,5384

7.1
частка прибутку з централізованого водопостачання та 

водовідведення
1 483,917 0,8480 778,043 0,4563

7.2
частка податку на прибуток з централізованого 

водопостачання та водовідведення
267,105 0,1526 140,048 0,0821

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

Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 

податки та збори, на оплату праці за попередній звітний 

період з централізованого водопостачання та 

водовідведення

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

9

Коригування витрат з урахуванням пункту 1 

Протокольного рішення № 2 (витяг з протоколу № 71 

засідання НКРЕКП від 15.10.2015) 

-504,332 -0,2882 -230,087 -0,1349

10

Вартість послуги з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), тис. грн

11

Тариф на послугу з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем),  грн/м
3

12 Обсяг реалізації, тис. м
3

А. Чумак
Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

Продовження додатка 48

12,75 7,15

1 749,80 1 705,10

22 315,639 12 194,472



Без ПДВ

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.: 75 170,747 8,8856 85 480,177 7,8646

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.: 53 681,238 6,3454 63 672,389 5,8582

1.3.1
частка прямих витрат на централізоване водопостачання та 

водовідведення
53 681,238 6,3454 63 672,389 5,8582

1.3.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування
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.: 21 489,509 2,5402 21 807,788 2,0064

1.4.1
частка загальновиробничих витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
21 466,779 2,5375 21 782,318 2,0041

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

22,730 0,0027 25,470 0,0023

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 3 646,485 0,4310 4 143,627 0,3812

2.1
частка адміністративних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
3 469,457 0,4101 3 945,263 0,3630

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

177,028 0,0209 198,363 0,0183

3 Витрати на збут, у т. ч.: 6 283,729 0,7428 7 077,179 0,6511

3.1
частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та 

водовідведення
2 170,727 0,2566 2 468,479 0,2271

3.2 витрати на оплату праці 2 614,298 0,3090 2 929,372 0,2695

3.3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування
575,145 0,0680 644,462 0,0593

3.4 амортизаційні відрахування 20,042 0,0024 22,458 0,0021

3.5
витрати на оплату послуг банків та інших установ з 

приймання і перерахування коштів споживачів
513,365 0,0607 575,235 0,0529

3.6 інші витрати 390,151 0,0461 437,172 0,0402

4 Інші операційні витрати 28,153 0,0033 32,015 0,0029

4.1
частка інших операційних витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
28,153 0,0033 32,015 0,0029

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

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

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 85 129,114 10,0628 96 732,997 8,8999

Додаток 65                                                                                                      

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 ____________________ № _________)

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                                       

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»            

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого постачання 

холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)



2

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1
частка прибутку з централізованого водопостачання та 

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

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

Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 

податки та збори, на оплату праці за попередній звітний 

період з централізованого водопостачання та 

водовідведення

3 036,861 0,3590 2 058,723 0,1894

9

Вартість послуги з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), тис. грн

10

Тариф на послугу з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем),  грн/м
3

11 Обсяг реалізації, тис. м
3

А. Чумак
Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

Продовження додатка 65

10,42 9,09

8 459,81 10 868,96

88 165,975 98 791,721



Діючий тариф, грн/м3
Планований тариф, 

грн/м3
Рівень зростання, % Діючий тариф, грн/м3

Планований тариф, 

грн/м3
Рівень зростання, % Діючий тариф, грн/м3

Планований тариф, 

грн/м3
Рівень зростання, % Водопостачання, грн/м3 Водовідведення, грн/м3 водоспоживання, грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11,41 12,75 11,74 6,16 7,15 16,07 17,57 19,90 13,26 1,09 0,61 1,70

2 КП «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 9,31 10,42 11,92 8,19 9,09 10,99 17,50 19,51 11,49 0,51 0,45 0,96

План встановлення (коригування) тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік Ліцензіатам, які провели другі відкриті обговорення з громадськістю проектів рішень НКРЕКП 

(розмір тарифів без ПДВ)

№ зп Найменування Ліцензіата

послуги з централізованого постачання холодної води послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) водоспоживання Послуги











протокол
вiдкритого обговорення проектiв рiшень НКРЕКП

<Про внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii', що здiйснюе деря(авне
регулювання у сферах енергетпки та комунальних послуг, вiд 1б червня 2016

року }lЪ 1141> щодо встановленнJI тарифiв на централiзоване водопостачання та
водовiдведення на 2018 piK
<<Про внесення змiн до постанови IIацiональноi KoMicii', що здiйснюе деря(авне
реryлювапня у сферах енергетики та комунальЕих послуг, вiд 2б листопада 2015

року ЛlЬ 2ЕбЕ> шодо встановленнJI тарифiв на централiзоване постачання холодноi
води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) на 20l8 piK

для КП <<,Щрогобичводоканал>,,Щрогобицькоi MicbKoT ради

!ата та час проведення: 02 листопада 20l8 року, початок - 10,00

Мiсце проведення вiдкритого обговорення: м. Щрогобич, вул. Ю. Федьковича, l l,
конференц-за,т (4-й поверх)

Присутнi:

Начальник вiддiлу НКРЕКП у Львiвськiй областi - Корлюк Л. I.

Засryпник мiського голови м. ,Щрогобича - Кощоба В.Б
Представники КП <.Щрогобичводоканzrп) .Щрогобицькоi мiськоi ради:
Начальник пiдприсмства - Шагала Р.М.
Головний бухгалтер - Каланларiшвiлi С.Г.
ГоловАий eKoHoMicT - Городник Л.В.

Порядок денний:
1. Обговорення проектiв рiшень НКРЕКП щодо тарифiв на централiзоване

водопостачilння та водовiдведення, центалiзоване постачання холодноi води.
водовiдведення (з використаннп,r внlтрiшньобудинкових систем) на 2018 piK, обrрунтування
необхiдностi кориryваIIЕя тарифiв па посJIуги з центрапiзованого водопостачання та
водовiдведення та на послуги з центра:tiзованого постачання холодноi води, водовiдведення (

з використанням внуцliшньо будинкових систем)
2. Прийняття рiшення щодо результатiв вiдкритого обговорення проектiв рiшень

НКРЕКП:
- кПро внесення змiн до постЕlнови Нацiона,тьноi KoMicii, що здiйснюс державне

регулювання у сферах енергетики та ком},нальних послуг, вiд 16 червяя 2016 року Nчl141> ;

- кПро внесення змiн до постtlнови Нацiона,тьноi KoMicii, що здiйснюе державне

регулювання у сферах енергетики та ком}нальних послуг, вiд 26 листопада 2015 року
Ns2868)

Слухали:
l. Голоqtючоzо засidання - нач.апьнuка вiddiлу НКРЕКП у Львiвськiй обласmi

- Корdюк Любов IBaHiBHy, яка повiдомила, що за результатами розгляду наданих до
НКРЕКП матерiалiв на вiдкритому засiданнi KoMicii, що провQдилось lб жовтня 2018

року, cxвa,,Ieнo проекти постанов про встановлення тарифiв на централiзоване
водопостачання та водовiдведення i на послуги з центрarлiзованого постачання



холодноi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем),

зокрема, для кп (дрогобичводоканttл)) !рогобицькоi Micbкoi ради на 20l8 piк, а саме:

- (Про внесення змiн до постанови НацiональноТ Koмicii, lцо здiйснюе державне

реryлюваннЯ у сфераХ енергетикИ та комун.шьних послуг, вiд 16 червня 20lб року
Jф1141> ;

- <Про внесення змiн до постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне

реryлювання у сферах енергетики та комунatльних послуг, вiд 26 листопала 2015 року
Ns2868).

Проекти зазначених постанов нкрЕкП р.вом з протоколом вiдкритих
обговоренЬ вiД 16 жовтIIя 201 8 року цодо HaMipiB змiни тарифiв

кп<.щрогобичводоканru]) та обгрунтовуючими матерiалами, необхiдними для

прийнятгя рiшення, оприлюднено шляхом розмiщенняна 22 жовтня на офiuiЙному
веб-сайтi НКРЕКП в мережi IHTepHeT.

На виконаннЯ вимог ПорядКу проведення вiдкритого обговорення проектiв

рiшень НацiОнrrльноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах

енергетики та комунtцьних послуг, затвердженого постановою вiд 30.06.2017 Jф 866,

про дату вiдкритого обговорення проектiв постанов. подання заявок для участi та

надання зауважень та lrропозицiй повiдомлено 22 жовтня 2018 року на офiцiйному

веб-сайгi НКРЕКП в мережi IHTepHeT.

Зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та

юридичних осiб, ix об'еднань прийма..,rись у письмовому та./або електронному виглядi

д0 01.11. 2018 року, однак жодних не надiйшло.
Сьогоднi проводиться вiлкрите обговорення зазначених проекгiв рiшень

постанов нкРЕкп.
таким чином, пiдпункr l03 проекгу постанови нкрЕкп (про внесення змiн до

постанови Нацiона.льноi KoMicii, що здiЙснюе державне регулювання у сферах

енергетики та комунiU]ьних послуг, вiд lб червня 2016 року Jrlb1141>: викласти в такiй

редакцii:
103) комунального пiдприемства <.Щрогобичводоканал> ,Щрогобицькоi MicbKoi

ради Львiвськоi обпастi ii струкц,рою, наведеною в додатку l0з до цiеi постанови:

Зiiдно з проеюами постанов нкрЕкп для кП к!рогобичводоканал>>

.Щрогобицькоi MicbKoi ради Львiвськоi областi були передбаченi насryпнi тарифи:

а) на центршriзоване водопостачання:
споживачам, якi с суб'еюами господарювання у сферi централiзованого
водопостачаннJI та водовiдведенIlя, - 5,50 грн за 1 куб. м (без податку на додану
BapTicTb);

споживачам, якi не е суб'екгами господарювання у сферi центрzшiзованого
водопостачання та водовiдведення, - 11,66 грн за 1 куб. м (без податку на додану
BapTicTb);

б) на чентралiзоване водовiдведення:
споживачам, якi с суб'сктами господарювання у

водопостачання та водовiдведення, - 1,78 грн за l куб. м
BapTicTb);

споживачам, якi не е суб'€ктами господарювання у
водопостачаннJI та водовiдведення, - 6,54 грн за 1 куб. м

сферi централiзованого
(без податку на додану

сферi центалiзованого
(без полатку на додану

BapTicTb);
Змiнився тариф на послуги з постачання

використанням внутрiшньобудинкових систем)
центра.lliзоване водопостачання та водовiдведення.

холодноi води, водовiдведення (з

у зв'язку зi змiною тарифiв на

Таким чином, пiдпункг 48 проекry постанови нкрЕкП кПро внесення

постанови Нацiональноi KoMicii', що здiйснюс державне регулюванIIJI у
змiн до
сферах



енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 26 листопада 2015 року NЬ2868> викJ]асти в

такiЙ редакцii:
48) комуна,,lьного пiдприемства (ДрогобичводоканаJI) .ЩрогобицькоТ MicbKoi

ради Львiвськоi областi зi структурою, наведеною в додатку 48 до цiсi постанови
тариф на послугу з централiзованого постачання холодноi води - 12,75 грн за 1

куб. м (без податку на додану BapTicTb);

тариф на послуry з централiзованого водовiдведення - 7,15 грн за 1 куб. м (без

податку на додану BapTicTb);>

2. Головноzо економiспла Гороlнак Любов Волоduлпuрiвну, яка зaвначила, що на

змiну тарифiв насамперед вплинули зростання основних скJIадових тарифiв, а саме:

.Щiючi тарифи для КП 'ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ' ДМР ЛО було встановлено

на засiданнi нкрЕкП постановою вiд 26.06.2018 JФ 596 <Про внесення змiн до
постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах

енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 16 червня 2016 року N9 l141D, яка набрала

чинностi 08.07.2018р.

плановi тарифи з централiзованого водопостачання зросли на 11,1l %

споживачам, якi е суб'ектами господарювання у сферi центра,,riзованого

водопостачаЕня та водовiдведення, тобто пiдприсмстваrrл водопровiдно-каналiзацiйного
господарства, якi кlтlують воду у лiцевзiата НКРЕКП i на |1,4'7 0% для споживачiв, якi

не е суб'сктами господарюваЕня у сферi централiзованого водопостачання та

водовiдведення, тобто yciM iншим споживачам, яким надастьQя послуга з

центра-ltiзованого водопостачання та з централiзованого водовiдведення,та з

централiзованого водовiдведення зросли на 15,58% споживачам, якi е суб'ектами
господарюванНя у сферi центрапiзованОго водопостачання та водовiдведення. тобто

пiдприемствам водопровiдно-кана.пiзацiйного господарства, яким очищаються стоки

лiцензiатом НКРЕКП та на 15,96% для споживачiв, якi не е суб'ектами господарювання

у сферi центра_тliзованОго водопостаЧання та водовiдведеннЯ, тобто yciM iнluим
споживачам яким надаеться послуга з чентралiзованого водовiдведення,

На змiну тарифiв для КП ,дрогоБичвОдокАнАл" дмр лО вплинули в

першу чергу наступнi чинники:

1) обсяги реа,riзацii не змiнилися. Обсяги реалiзацii визначенi рiчним планом

лiцензованоi дiяльностi з централ iзованого водопостачання та водовiдведення. який

погоджений мiським головою м. ,щрогобич. рiчний план розрахований вiдповiдно до

iндивiдуальних технологiчних нормативiв використання питноi води, узгоджених
начаJIьЕиком .щепартаменry ,екологii та природних pecypciB, начапьником Львiвського

обласного управлiння водних pecypciвi

2) зросли витрати на оплату працi: - на 19,06Yо З ЦеНТрчцiзованого водопостачання; -

на 22.98Уо з чентралiзоване водовiдведення.

При цьомУ заплаЕована середнЯ заробiтна плата на одного працiвника

пiдприемства зросла на 20,8Уо, а саме з 6658 грн. до 8043 грн.

Заробiтна плата врахована вiдповiдно до Закону УкраТни кПро оплату працi>;

3) змiнились запланованi витрати на оплату електричноi енергii: - зросли на 10,58% з

центра.ltiзованого водопостачання; - зросли на |2,80%, з центра.lliзованого

водовiдведення. Вiдбулося зростання BapTocTi електричноi енергii, що передаеться на



l класi напруги на lЗ,58%, та що передаеться на 2 класi напруги на 11,15%. При
цьому запланованi фiзичнi обсяги (кВт) використання електричноt енергii не

змiнились вiдносно дiючоi структури тарифiв. BpaxoBaHi обсяги споживання
електричноI енергii не перевищ}тоть обсяги, цо розрахованi вiдповiдно до норп,t

питомих виц)ат паJIивно-енергетичних pecypciB. погоджених заступником голови
Львiвськоi облдержадмiнiстралii;

4) змiнилися витрати на придбання реагентiв у зв'язку iз пiдвищенням uiH на рiдкий
хлор, збiльшилися на 118,13% з централiзованого водопостачання.

Тарифи на послуги з централiзованого постачання холодноi вод,t, водовiдведення (з

використанням внутрiшньобулинкових систем), були опрацьованi .щепартаментом iз

регулювання вiдносин у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення. У
зв'язку з цим та вiдповiдно до статей 5, б Закону УкраТни (Про державне регулювання у
сферi комунальних послуг), Закону Украiни <Про Нацiона,Tьну комiсiю, що здiйснюе

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг>, Порядку формування
тарифiв на послуги з чентралiзованого постачання холодноi води. водовiдведення
(з використанням внlтрiшньобудинкових систем), затвердженого пОСТаНОВОЮ НКРЕКП ВiД

10 березнЯ 2016 року NЧ 303, Прочелури встановлення тарифiв на послуги з центра.лiзованого
постачання холодноi води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем),
затвердженоi постановою НКРЕКП вiд 15 сiчня 2015 року No 13.

зростання тарифiв пiдприемств плануеться gа 11,'7уо з центра-lIiзованого постачання
холодноi води та 1 6,1 7о з водовiдведення.

Вiдповiдно до Порядку у розрахунку тарифiв на послуги з постачання холодноТ води

та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) враховано TaKi ВИТРаТИ:

_ витрати на придбання питноj води з системи центрапiзованого водопостачання та

витрати на оплату посJlуг з вiдведення стiчноi води в систему центра,тiзованого
водовiдведення виробника,

- витрати на збр послуг,

- витратИ на управлiннЯ дiяльнiстю щодо надання послуг з центрfuтiзованого
постачання холодноТ води, водовiдведення.

Плановий прибlток до тарифiв на централiзоваЕе постачання холодноi води,

водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) не включався.

П,ЩВ нараховуеться окремо при визначенi BapTocTi спожитих послуг

Зауважень та пропозицiй вiд присутнiх пiд час вiдкритого обговорення
проектiв вище вказаних тарифiв не надходило.

За результатами обговорення
Вирiшили:
1. Вiдкрите обговорення проекгiв постанов нкрЕкП з питань встановлення

тарифiв вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.
2. Погодитись зi схваленими проектами постанов нкрЕкП щодо встановлення

тарифiв на централiзоване водопостачанЕя та водовiдведення i на послуги з

центрaIлiзованого постачання холодноi води, водовiдведення (з використанням



внутрiшньобудинкових систем) КП <.Щрогобичводоканыl)) на 2018 piK з урахуванням
пропозицiй, внесених НКРЕКП.

3. Опублiкувати протокол вiдкритого обговорення на офiчiйному веб-сайтi

КП <!рогобичводоканал)) та подати його до НКРЕКП.

Нача;rьник вiддiлу
НКРЕКП у Львiвськiй областi

Заступник Mic

начальник пi

Головний бухга.птер

Головний eKoHoMicT

Корлюк Л.I.

Коцюба В,Б.

Шагала Р.М.

Калавдарiшвiлi С.Г.

Горолник Л.В.

бИЦЬКоi:

ДшгМнrрбi

* 0З34В910 *










