
Д. Вовк 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

ПОСТАНОВА 

Київ 
26.11.2015 р. № 2868 

Про встановлення тарифів на послуги 

з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем) 

суб’єктами господарювання, які є 

виконавцями цих послуг 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», 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 послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01 жовтня 

2014 року № 532, Процедури встановлення тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15 січня 

2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

05 лютого 2015 року за № 136/26581, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам 

господарювання, які є виконавцями цих послуг: 

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 - 7,22 грн за 1 куб. м (з 

податком на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 6,19 грн за 1 куб. м (з податком 

на додану вартість). 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня її офіційного 

опублікування. 

Г олова Комісії 
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Додаток 2 

до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 26 

листопада 2015 року № 2868 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 

Рівненського обласного виробничого комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства 

"Рівнеоблводоканал" 

 

" 
 

 

№ 
з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого 
постачання холодної води (з 

використанням 
внутрішньобудинкових систем) 

Послуга з централізованого 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) 

тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3 
1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 33 172,539 5,1108 35 510,838 4,3654 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 22 473,200 3,4624 25 481,661 3,1325 

1.1.1 електроенергія 356,279 0,0549 0,000 0,0000 

1.1.2 

прямі витрати централізованого 
водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 
централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) 

22 116,921 3,4075 25 481,661 3,1325 

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

1.2 прямі витрати на оплату праці 63,060 0,0097 68,040 0,0084 
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 33,380 0,0051 36,000 0,0044 
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 23,280 0,0036 25,100 0,0031 
1.3.2 амортизаційні відрахування 5,440 0,0008 5,900 0,0007 
1.3.3 інші прямі витрати 4,660 0,0007 5,000 0,0006 
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 10 602,899 1,6336 9 925,137 1,2201 

1.4.1 

загальновиробничі витрати централізованого 
водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 
централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) 

10 414,509 1,6045 9 722,733 1,1952 

1.4.2 
загальновиробничі витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) 

188,390 0,0290 202,405 0,0249 

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 618,560 0,2494 1 791,628 0,2202 

2.1 

адміністративні витрати централізованого 
водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 
централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) 

1 618,560 0,2494 1 791,628 0,2202 

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.: 4 234,990 0,6525 4 618,635 0,5678 

3.1 

витрати на збут з централізованого 
водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 
централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) 

1 511,323 0,2328 1 689,259 0,2077 

3.2 витрати на оплату праці 625,875 0,0964 672,260 0,0826 
3.3 відрахування на соціальні заходи 231,074 0,0356 248,185 0,0305 
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

3.5 матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів 
обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 

119,953 0,0185 128,847 0,0158 

3.6 послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних 
засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 

1 010,632 0,1557 1 085,568 0,1335 

3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і 
перерахування коштів споживачів 

610,410 0,0940 659,471 0,0811 

3.8 інші витрати 125,722 0,0194 135,045 0,0166 

4 Інші операційні витрати 52,616 0,0081 58,978 0,0073 

4.1 

інші операційні витрати з централізованого 
водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 
централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) 

52,616 0,0081 58,978 0,0073 

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

0,000 0,0000 0,000 0,0000 
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А. Чумак 

Продовження додатка 2 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

5.1 
фінансові витрати з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) 

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 39 078,705 6,0207 41 980,079 5,1607 
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

7.1 
чистий прибуток з централізованого водопостачання/водовідведення 

для здійснення послуги з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем) 

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

7.2 
податок на прибуток з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) 

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) за 

відповідним тарифом 
39 078,705 6,0207 41 980,079 5,1607 

9 
Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 

грн/м
3
 (з ПДВ) 

7,22 6,19 

10 Обсяг реалізації, тис. м
3 6 490,70 8 134,60 

 


