
ПРОЄКТ 

 

 
 

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 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 централізоване 

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 централізоване 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: 
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1) підпункт 23 пункту 1 викласти в такій редакції: 

«23) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» зі 

структурою, наведеною в додатку 23 до цієї постанови: 

 

а) на централізоване водопостачання: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, – 6,75 грн за 1 куб. м (без податку на додану 

вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,44 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, – 6,58 грн за 1 куб. м (без податку на додану 

вартість); 

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, – 8,59 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість);»; 

 

2) додаток 23 до постанови викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                         В. Тарасюк  
 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-16#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/76/f458725n1396.xls


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 тому числі: 54 209,481 9,6911 45 404,864 9,5401

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 19 755,381 3,5317 8 584,499 1,8037

1.1.1 електроенергія 14 282,305 2,5533 8 584,499 1,8037

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів 

господарювання/очищення власних стічних вод іншими 

суб’єктами господарювання

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

1.1.3 витрати на реагенти 5 473,076 0,9784 0,000 0,0000

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 

(ремонти)
0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 19 906,859 3,5588 25 891,469 5,4401

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 9 131,887 1,6325 8 072,424 1,6961

1.3.1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
4 379,509 0,7829 5 696,123 1,1968

1.3.2 амортизаційні відрахування 1 095,200 0,1958 1 085,020 0,2280

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 3 657,178 0,6538 1 291,281 0,2713

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 5 415,353 0,9681 2 856,473 0,6002

1.4.1 витрати на оплату праці 404,849 0,0724 353,027 0,0742

1.4.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
89,067 0,0159 77,666 0,0163

1.4.3 амортизаційні відрахування 4,330 0,0008 3,530 0,0007

1.4.4
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, обов’язкових платежів
1 212,671 0,2168 797,789 0,1676

1.4.5 інші витрати 3 704,437 0,6622 1 624,460 0,3413

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 3 332,231 0,5957 2 790,661 0,5864

2.1 витрати на оплату праці 2 500,986 0,4471 2 094,780 0,4401

2.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
550,217 0,0984 460,851 0,0968

2.3 амортизаційні відрахування 13,770 0,0025 11,240 0,0024

2.4
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, обов’язкових платежів
10,138 0,0018 8,492 0,0018

2.5 інші витрати 257,121 0,0460 215,299 0,0452

3 Витрати на збут, у тому числі: 645,012 0,1153 520,270 0,1093

3.1 витрати на оплату праці 491,669 0,0879 411,813 0,0865

3.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
108,167 0,0193 90,599 0,0190

3.3 амортизаційні відрахування 16,450 0,0029 0,840 0,0002

3.4 інші витрати 28,726 0,0051 17,018 0,0036

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 58 186,725 10,4021 48 715,796 10,2358

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 2 059,810 0,3682 1 724,539 0,3623

7.1 податок на прибуток 314,208 0,0562 263,065 0,0553

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 1 745,602 0,3121 1 461,474 0,3071

8 Сума компенсації/вилучення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

9
Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови 

НКРЕКП від 06.12.2019 № 2638
-2 388,230 -0,4269 -9 786,660 -2,0563

10
Вартість централізованого 

водопостачання/водовідведення, тис. грн

11

Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водопостачання/водовідведення, 

грн/м
3

12

Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання 

у сфері централізованого 

водопостачання/водовідведення, грн/м
3

13 Обсяг реалізації, тис. м
3

13.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання/водовідведення, тис. м
3

13.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання/водовідведення, тис. м
3

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

А. Чумак

10,44 8,59

5 593,750 4 759,370

141,75 103,00

57 858,305 40 653,675

6,75 6,58

5 452,00 4 656,37

Додаток 23

до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16.06.2016 № 1141

(у редакції постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,

від _________________ № _________)                           

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»

№

з/п
Найменування показників

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення


