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ОБҐРУНТУВАННЯ  

до питання щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного  

акта – проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення» 

 

 Згідно з пунктом 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг НКРЕКП розробляє та затверджує порядки 

(методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і 

тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних 

послуг. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг» НКРЕКП здійснює розроблення 

порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб’єктів 

природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг»  

від 03.12.2020 № 1060-IX (далі – Закон № 1060-IX) внесені зміни до низки 

законодавчих актів, зокрема до законів України «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги».  

На виконання вимог Закону № 1060-IX та з метою вдосконалення механізму 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення для ліцензіатів НКРЕКП розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення» (далі – проєкт постанови). 

Проєктом постанови враховані вимоги чинного законодавства щодо 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення на рівні, який покриває економічно обґрунтовані витрати з 

виробництва та надання даних послуг з урахуванням планованого прибутку, а також 

передбачено: 

- відповідно до норм Закону № 1060-IX: 

включення витрат на встановлення вузлів комерційного обліку води до тарифів 

на централізоване водопостачання з джерелом фінансування у вигляді інвестиційної 

програми, крім випадків, якщо такі вузли комерційного обліку були встановлені 

власником (співвласниками) будівлі або були наявні при введенні в експлуатацію 

завершених будівництвом нових житлових і нежитлових будівель; 

формування та встановлення одночасно тарифів на централізоване 

водопостачання з витратами на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку та без 

витрат на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку; 
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- можливість використання ліцензіатами коштів, що були зекономлені 

протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів, спрямованих на економію 

паливно-енергетичних ресурсів, оплату праці та інших ресурсів, для фінансування 

заходів, направлених на скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших 

матеріальних ресурсів, у тому числі на винагороду за енергосервісними договорами, 

для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів 

відновлення активів, які відображені в інвестиційній програмі; 

- урахування при розрахунку планових витрат на оплату праці фактичної 

чисельності працівників ліцензіата на кінець звітного періоду з урахування кількості 

сумісників. При наявності обґрунтування до розрахунку може бути прийнята 

планована величина. При цьому, кількість працівників не повинна перевищувати чинні 

нормативні значення; 

- урахування фінансових витрат відповідно до розрахунку при формуванні 

тарифів для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення.  

Враховуючи зазначене та оскільки проєкт постанови має ознаки регуляторного 

акта, пропонується:  

схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення» і розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою 

одержання зауважень та пропозицій і подальшого проведення відкритих обговорень. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                                 А. Чумак  

 

 



ПРОЄКТ 

 

   

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
Київ 

_________________                                                                          № __________ 

             

Про затвердження Змін до Порядку 

формування тарифів на 

централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», пункту 2 частини першої статті 6 Закону 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1 .  Затвердити Зміни до 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, що додаються. 
 

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                                                                            К. Ущаповський 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2479-17


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

___________ № ____________ 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

 

1. Абзац перший пункту 1.8 глави 1 викласти в такій редакції: 

 «1.8. Кошти, що були зекономлені протягом строку дії тарифів у 

результаті здійснення заходів, спрямованих на економію паливно-

енергетичних ресурсів, оплату праці та інших ресурсів, можуть 

використовуватися ліцензіатом для фінансування заходів, направлених на 

скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних 

ресурсів, у тому числі на винагороду за енергосервісними договорами, для 

здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших 

заходів відновлення активів, які відображені в інвестиційній програмі.». 

 

2. У главі 2: 

 

1) в абзаці другому пункту 2.2 слово «включаючи» замінити словами  

«а також» та доповнити знаком та словами «, фактичної чисельності 

працівників ліцензіата»; 

 

2) у пункті 2.3: 

в абзаці першому слова «за останні п’ять років» виключити; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«При складанні річного плану ліцензованої діяльності, величина втрат 

та витрат питної води враховуються на рівні фактичних показників 

попередніх періодів, але не вище нормативних значень. При зміні 

технологічного процесу в річному плані можуть бути враховані показники 

базового періоду або плановані величини, які не перевищують наявні 

нормативні значення.»; 

 

3) в абзаці другому пункту 2.7 слова «на підставі» замінити знаком та 

словами «, прогнозів індексу цін виробників промислової продукції та»; 
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4) у пункті 2.9: 

 в абзаці першому слова «для очищення і знезараження питної води» 

замінити словами «для підготовки питної води та обробки стічних вод»; 

абзаци другий – п’ятий замінити п’ятьма новими абзацами такого 

змісту: 

                                     «     (        
       

 
      

 
      

  ),                     (2) 

          де Вjі
ф
 – фактичні витрати відповідного ресурсу у грошовому виразі в 

базовому та/або звітному періоді; 

         Pjі
ф
 – фактичні витрати відповідного ресурсу в натуральному виразі в 

базовому та звітному періоді в розмірі, що не перевищує нормативи 

використання (за наявності); 

Цji
ф
 – ціна (тариф) одиниці відповідного j-го ресурсу, що діяла в  

і-му місяці базового та звітного періоду; 

   
   – планові витрати відповідного ресурсу у грошовому виразі в 

базовому та/або звітному періоді, що враховані у відповідних тарифах.». 

У зв’язку з цим абзаци шостий – вісімнадцятий вважати відповідно 

абзацами сьомим – дев’ятнадцятим;  

в абзаці сьомому слово «не» виключити. 

 

3. Підпункт 2 пункту 3.1 глави 3 доповнити новим абзацом такого 

змісту:  

«При розрахунку планових витрат на оплату праці враховується 

фактична чисельність працівників ліцензіата на кінець звітного періоду з 

урахування кількості сумісників або актуалізовані дані відповідно до вимог 

пункту 2.2 глави 2 цього Порядку. При наявності обґрунтування до 

розрахунку може бути прийнята планована величина. Кількість працівників 

ліцензіата не повинна перевищувати затверджені законодавством нормативи 

чисельності працівників;». 

 

4. У главі 4: 

 

1) у пункті 4.1: 

в абзаці четвертому після слова «адміністративних» знак «,» замінити 

словом «та», а слова «та фінансових» виключити; 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого 

змісту: 

«фінансових витрат відповідно до розрахунку;». 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами 

шостим – дев’ятим;  

  

2) пункт 4.3 доповнити десятьма новими абзацами такого змісту: 

«Розмір тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які 

не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, 

яким відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії 
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та водопостачання» при формуванні тарифів не враховуються кошти для 

встановлення вузлів комерційного обліку води                          ,  
визначається за формулою 

                                        
                        

         
,                                (5) 

де             – планована повна вартість централізованого 

водопостачання без урахування коштів для встановлення вузлів 

комерційного обліку води; 

     – оптовий тариф, що визначається відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 

цієї глави; 

     – планований загальний обсяг централізованого водопостачання; 

     – планований обсяг централізованого водопостачання за оптовим 

тарифом. 

Розмір тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які 

не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, 

яким відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії 

та водопостачання» при формуванні тарифів враховуються кошти для 

встановлення вузлів комерційного обліку води                        , 
визначається за формулою 

                                                            
   

   
,                        (6) 

де     – планована сума коштів для встановлення вузлів комерційного 

обліку води; 

    – планований обсяг централізованого водопостачання споживачам, 

яким відповідно до Закону України  

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» враховуються 

кошти для встановлення вузлів комерційного обліку.»;  

 

3) доповнити новим пунктом такого змісту: 

«4.4. Для ліцензіатів, які не здійснюють реалізацію послуг з 

централізованого водопостачання суб’єктам господарювання у сфері 

централізованого водопостачання, розмір тарифів на централізоване 

водопостачання для споживачів, яким відповідно до Закону України  

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» при формуванні 

тарифів не враховуються кошти для встановлення вузлів комерційного 

обліку води            , визначається за формулою 

                                            
            

   
                                             (7). 

Розмір тарифу на централізоване водопостачання для споживачів, яким 

відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» враховуються кошти для встановлення вузлів комерційного 

обліку води          ,  визначається за формулою 

                                                     
   

   
                                        (8)». 
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 5. У пункті 5.1 глави 5: 

 абзац третій викласти в такій редакції: 

«загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат, 

визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водовідведення 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водовідведення, у загальному обсязі реалізації централізованого 

водовідведення ліцензіата;»; 

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого 

змісту: 

«фінансових витрат відповідно до розрахунку;». 

 У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно 

абзацами п’ятим – сьомим.  

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                        А. Чумак 
 


