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ОБҐРУНТУВАННЯ  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до Процедури встановлення 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 Процедури 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 364 (далі – 

Процедура), розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Процедури 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення» (далі – проєкт постанови). 

Проєктом постанови: 

- враховані вимоги Закону № 1060-IX щодо 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, що відображено у відповідних додатках до Процедури; 

- передбачено доповнення Процедури новим додатком 21 щодо розрахунку 

компенсації витрат на реагенти. 

При цьому проєкт постанови був схвалений 04.10.2022 на засіданні НКРЕКП. 

На виконання частини четвертої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

відповідно до пункту 3.3 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет був оприлюднений зазначений 

проєкт постанови для отримання зауважень та пропозицій.  
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Надіслані до НКРЕКП у період з 05.10.2022 до 14.10.2022 зауваження були 

опрацьовані фахівцями НКРЕКП та були враховані у постанові в рамках процедури 

відкритого обговорення, проведеного 26.10.2022 (протокол відкритого обговорення 

розміщено на вебсайті НКРЕКП). 

 

Враховуючи зазначене, пропонується:  

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Процедури встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення». 

 

 

 

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 внесення змін до Процедури 

встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1 .  Унести до 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, такі зміни: 

 

1) у пункті 2.2 розділу ІІ: 

абзаци другий – п’ятий підпункту 3 викласти в такій редакції: 

«форму «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 

форму державного статистичного спостереження «Структурне 

обстеження підприємства»; 

форму державного статистичного спостереження «Звіт про наявність і 

рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»; 
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форму «Звіт з праці»;»; 

підпункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«розрахунок компенсації витрат на реагенти (додаток 21);»; 

 

2) додатки 3 – 7, 17 та 18 до Процедури викласти в новій редакції, що 

додаються; 

 

3) доповнити новим додатком 21, 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                                                                            К. Ущаповський 



ПОГОДЖЕНО

органом місцевого самоврядування 

(місцевим органом виконавчої влади)

"_____" _______________________  __________року

на 12 місяців з   року

_____ 

рік

_____ 

рік

_____ 

рік

_____ 

рік

звітний 

період

 (_______) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Обсяг І підйому води, усього, у т. ч.:

1.1 поверхневий водозабір

1.2 підземний водозабір

1.3
вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній  

якості питної води)

2 Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому

3 Втрати води до ΙΙ підйому

4
Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній  

якості питної води)

5

Обсяг води  для здійснення іншого виду діяльності, окрім 

централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній  якості 

питної води

6 Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.:

6.1 придбана питна вода

7 Витрати питної води після ΙΙ підйому

8 Втрати питної води після ΙΙ підйому

9 Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.:

9.1

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення

9.2 населенню (індивідуальні житлові будинки), усього, у т. ч.:

9.2.1 без вузла комерційного обліку води

9.2.2
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за 

кошти власників будівлі

9.2.3
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за 

кошти власників будівлі

9.3
споживачам у багатоквартирних будинках за колективними 

договорами та колективним споживачам, усього, у т. ч.:

9.3.1 без вузла комерційного обліку води

9.3.2

з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за 

кошти власників будівлі або був у наявності при введенні 

будинку в експлуатацію

9.3.3
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за 

кошти власників будівлі

9.4
споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними 

договорами, усього, у т. ч.:

9.4.1 без вузла комерційного обліку води, усього, у т. ч.:

9.4.1.1 населенню 

9.4.1.2 іншим споживачам

9.4.2

з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за 

кошти власників будівлі або був у наявності при введенні 

будинку в експлуатацію, усього, у т. ч.:

9.4.2.1 населенню 

9.4.2.2 іншим споживачам

9.4.3
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за 

кошти власників будівлі, усього, у т. ч.:

9.4.3.1 населенню 

9.4.3.2 іншим споживачам

9.5
іншим споживачам   (окрім обсягів, вказаних у багатоквартирних 

будинках):

9.5.1
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти 

власника будівлі

9.5.2
з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти 

власника будівлі

10
Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності 

ліцензіата (окрім централізованого водопостачання)

11 Загальний обсяг водопостачання

12 Обсяги  пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.:

12.1 обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди

12.2
обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів 

господарювання 

13 Обсяг реалізації  централізованого водовідведення, усього, у т. ч.:

13.1

споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення

13.2 населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків)

13.3
споживачам у багатоквартирних будинках за колективними 

договорами та колективним споживачам

13.4
споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними 

договорами

13.5 іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках)

14
Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім 

централізованого водовідведення)

15 Загальний обсяг водовідведення

Керівник

(підпис керівника (власника))

Виконавець

(підпис виконавця) (номер 

телефону 

виконавця)

(електронна 

адреса 

виконавця)

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

передбачено 

чинним

 тарифом

плановий 

період

     ___   рік

(найменування ліцензіата)

№ з/п Показники

Додаток 3

до Процедури встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення

(пункт 2.2)

Обсяги, тис. куб. м

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

 

фактично

РІЧНИЙ ПЛАН 



Додаток 4 

до Процедури встановлення тарифів 

на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення 

(пункт 2.2) 

 

 

РОЗРАХУНОК 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання 
(без ПДВ) 

№ з/п Показник 

Фактично Передбачено чинним тарифом Плановий період 

 ____  рік попередній до базового ____  рік звітний період з ____ по _____ 

усього без                  

урахування 

коштів для 

встановлен

ня вузлів  

комерційно

го обліку, 

 тис. грн 

кошти 

для 

встановле

ння 

вузлів 

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

усього, 

 тис. грн 

усього 

без 

урахуван

ня коштів 

для 

встановле

ння 

вузлів  

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

кошти 

для 

встановле

ння 

вузлів 

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

усього, 

 тис. грн 

усього 

без 

урахуван

ня коштів 

для 

встановле

ння 

вузлів  

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

кошти 

для 

встановле

ння 

вузлів 

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

усього, 

 тис. грн 

усього 

без 

урахуван

ня коштів 

для 

встановле

ння 

вузлів  

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

кошти 

для 

встановле

ння 

вузлів 

комерцій

ного 

обліку, 

 тис. грн 

усього, 

 тис. 

грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Виробнича собівартість, усього, у т. ч.:             

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:             

1.1.1 покупна вода             

1.1.2 покупна вода у природному стані             

1.1.3 електроенергія             

1.1.4 витрати на реагенти             

1.1.5 
матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати             

1.2 прямі витрати на оплату праці             

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:             

1.3.1 

єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

1.3.2 
амортизація необоротних активів 

виробничого призначення 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

1.3.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  
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Продовження додатка 4 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.3.1 послуги сторонніх організацій з ремонтів             

1.3.3.2 решта прямих витрат             

1.4 загальновиробничі витрати             

2 Адміністративні витрати             

3 Витрати на збут             

4 Інші операційні витрати             

5 Фінансові витрати             

6 Усього витрат повної собівартості             

7 Планований прибуток              

7.1 податок на прибуток             

7.2 чистий прибуток, у т. ч.:             

7.2.1 дивіденди             

7.2.2 резервний фонд (капітал)             

7.2.3 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

7.2.4 інше використання  прибутку             

8 
Кошти на встановлення вузлів 

комерційного обліку 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

9 Сума компенсації/зменшення             

10 
Вартість водопостачання для розрахунку 

середньозваженого тарифу 
 

 
  

 
       

11 

Обсяг централізованого водопостачання 

для розрахунку середньозваженого 

тарифу (тис. куб. м) 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

12 
Середньозважений тариф                        

(грн за 1 куб. м) 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

12.1 

Тариф споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері 

централізованого 

водопостачання/водовідведення            

(грн за 1 куб. м) 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

12.2 

Тариф для інших споживачів, яким не 

враховуються кошти на оснащення 

будівлі вузлом комерційного обліку         

(грн за 1 куб. м) 
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Продовження додатка 4 

  
Керівник  _____________________                                                __________________________ 

  (підпис)                                                            (ініціали, прізвище) 
 

Головний бухгалтер _______________________ 
                                            (підпис головного бухгалтера) 

__________________________ 
              (ініціали, прізвище) 

Виконавець               ______________  ______________________ 
                                           (підпис виконавця)   (ініціали, прізвище виконавця) 

____________ ______________________ 
 номер телефону   електронна адреса виконавця  

 

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.3 

Тариф для інших споживачів, яким 

враховуються кошти на оснащення 

будівлі вузлом комерційного обліку  

(грн за 1 куб. м) 

    

 

  

 

  

 

 



усього,

тис. грн
грн/куб. м

усього,

тис. грн
грн/куб. м

усього,

тис. грн
грн/куб. м

усього,

тис. грн
грн/куб. м

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Виробнича собівартість, усього, 

у т. ч.:
#DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0!

1.1
прямі матеріальні витрати, 

у т. ч.:
#DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0!

1.1.1 покупна вода #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.1.2
покупна вода у природному 

стані
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.1.3 електроенергія #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.1.4 витрати на реагенти #DIV/0!

1.1.5

матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 

(ремонти)

#DIV/0!

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.2 прямі витрати на оплату праці #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.3.1

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

працівників

#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.3.2

амортизація необоротних 

активів виробничого 

призначення

#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.3.3 інші прямі витрати, у т. ч.: #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.3.3.1
послуги сторонніх організацій з 

ремонтів
#DIV/0!

1.3.3.2 решта прямих витрат #DIV/0!

1.4 загальновиробничі витрати #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Адміністративні витрати #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Витрати на збут #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

4 Інші операційні витрати #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Фінансові витрати #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

6
Усього витрат повної 

собівартості
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

7 Планований прибуток #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.1 податок на прибуток #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.2 чистий прибуток, у т. ч.: #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.2.1 дивіденди #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.2.2 резервний фонд (капітал) #DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0!

7.2.3
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)
#DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0!

7.2.4 інше використання  прибутку #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

8
Кошти на встановлення вузлів 

комерційного обліку
#DIV/0!

9 Сума компенсації/зменшення #DIV/0!

10

Вартість водопостачання 

споживачам за відповідними 

тарифами

#DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0!

11

Обсяг виробництва питної води  

з урахуванням частини втрат та 

витрат води, 

тис. куб. м

12 Обсяг реалізації, тис. куб. м

13 Тариф #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Керівник                    ___________________________

Головний бухгалтер   ___________________________

№ з/п

(підпис виконавця) (ініціали, прізвище виконавця) 

(ініціали, прізвище)

_____________________________

_______________ ________________________

_____________________________

Виконавець              _____________ ___________________________ 

                                 (підпис головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)

Показник

Додаток 5

до Процедури встановлення 

тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване 

водовідведення

(пункт 2.2)

номер телефону  електронна  адреса виконавця

                                   (підпис керівника (власника))

* У рядку 12 графи 3 зазначається різниця між плановим загальним обсягом централізованого водопостачання та плановим обсягом централізованого 

водопостачання за оптовим тарифом.

** У рядку 12 графи 5 зазначається плановий обсяг централізованого водопостачання споживачам, до тарифу яким відповідно до Закону України

"Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" враховуються кошти для встановлення вузлів комерційного обліку.

Розрахунок частки тарифу 

споживачам, яким 

враховуються кошти на 

оснащення будівлі вузлом 

комерційного обліку

Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Розрахунок тарифу для 

суб’єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

Розрахунок тарифу для інших 

споживачів, яким не 

враховуються кошти на 

оснащення будівлі вузлом 

комерційного обліку

Розрахунок 

середньозваженого тарифу



Додаток 6 

до Процедури встановлення  

тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване 

водовідведення 

(пункт 2.2) 

         

                           

 

 

РОЗРАХУНОК 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення 
(без ПДВ) 

№ з/п Показник 

Фактично 
Передбачено діючим 

тарифом 

Плановий період 

____  рік 
попередній до базового 

____  рік 

звітний період з ____ по 

_____ 

усього,  

тис. грн 

усього,  

тис. грн 

усього, 

 тис. грн 
усього, 

 тис. грн 
А Б 1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі:     

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі:     

1.1.1 
очищення власних стічних вод іншими 

суб’єктами господарювання 
    

1.1.2 електроенергія     

1.1.3 витрати на реагенти     

1.1.4 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (ремонти) 
    

1.1.5 інші прямі матеріальні витрати     

1.2 прямі витрати на оплату праці     

1.3 інші прямі витрати, у тому числі:     

1.3.1 
єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 
    

1.3.2 
амортизація необоротних активів виробничого 

призначення 
    

1.3.3 інші прямі витрати, у тому числі:     

1.3.3.1 послуги сторонніх організацій з ремонтів     

1.3.3.2 решта прямих витрат     

1.4 загальновиробничі витрати     

2 Адміністративні витрати     

3 Витрати на збут     

4 Інші операційні витрати     

5 Фінансові витрати     



2 

Продовження додатка 6 

 

Керівник       _____________________                                                __________________________ 
            (підпис)                                              (ініціали, прізвище) 

 

 Головний бухгалтер _______________________ 
                                             (підпис головного бухгалтера) 

__________________________ 
              (ініціали, прізвище) 

 Виконавець               ______________  ______________________ 
                                                  (підпис виконавця)   (ініціали, прізвище виконавця) 

____________ ______________________ 
 номер телефону   електронна адреса виконавця  

 

 

А Б 1 2 3 4 

6 Витрати повної собівартості,  усього     

7 Планований прибуток     

7.1 податок на прибуток     

7.2 чистий прибуток, у тому числі:     

7.2.1 дивіденди     

7.2.2 резервний фонд (капітал)     

7.2.3 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
    

7.2.4 інше використання  прибутку     

8 Сума компенсації/зменшення     

9 
Вартість водовідведення споживачам за 

відповідними тарифами 
    

10 

Обсяг централізованого водовідведення для 

розрахунку середньозваженого тарифу (тис. 

куб. м) 

    

11 Середньозважений тариф (грн за 1 куб. м)     

11.1 

тариф для суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення                    

(грн за 1 куб. м) 

    

11.2 Тариф для інших споживачів (грн за 1 куб. м)     



усього,

тис. грн
грн/куб. м

усього,

тис. грн
грн/куб. м

усього,

тис. грн
грн/куб. м

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Виробнича собівартість, 

усього, у т. ч.:

1.1
прямі матеріальні витрати, 

у т. ч.:

1.1.1

очищення власних стічних 

вод іншими суб’єктами 

господарювання

1.1.2 електроенергія

1.1.3 витрати на реагенти

1.1.4

матеріали, запасні частини 

та інші матеріальні ресурси 

(ремонти)

1.2
прямі витрати на оплату 

праці

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:

1.3.1

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування працівників

1.3.2

амортизація виробничих 

основних засобів та 

нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із  

наданням послуги

1.3.3 інші прямі витрати, у т. ч.:

1.3.3.1
послуги сторонніх 

організацій з ремонтів

1.3.3.2 решта прямих витрат

1.4 загальновиробничі витрати

2 Адміністративні витрати

3 Витрати на збут

4 Інші операційні витрати

5 Фінансові витрати

Додаток 7

до Процедури встановлення 

тарифів

на централізоване 

водопостачання

та централізоване 

водовідведення

(пункт 2.2)

Розрахунок 

середньозваженого тарифу

Розрахунок тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання 

у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, 

які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення

№ з/п Показник

Розрахунок тарифу для 

суб’єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

Розрахунок тарифу для 

інших споживачів



2

6
Витрати повної 

собівартості, усього

7 Планований прибуток 

7.1 податок на прибуток

7.2 чистий прибуток, у т. ч.:

7.2.1 дивіденди

7.2.2 резервний фонд (капітал)

7.2.3
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)

7.2.4
інше використання  

прибутку

8
Сума 

компенсації/зменшення

9

Вартість водовідведення 

споживачам за 

відповідними тарифами

10
Обсяг очищення стічних 

вод, тис. куб. м

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м

12 Тариф

Керівник _________________________                                                       __________________________

                    (підпис керівника (власника))                                                                   (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ___________________                                                __________________________

                          (підпис головного бухгалтера)                                                           (ініціали, прізвище)

Виконавець ________ _____________________                                        _______________ __________

(підпис виконавця) (ініціали, прізвище виконавця)                                          номер телефону електронна 

                                                                                                                                               адреса виконавця 

Продовження додатку 7



по
(дата) (дата)

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Обсяг фактичної спожитої активної  електроенергії,   у т. ч.:      тис. кВт∙год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

1.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

2 Діючий тариф на електричну енергію першого класу напруги грн кВт∙год

3 Діючий тариф на електричну енергію другого класу напруги грн кВт∙год

4

Вартість спожитої електричної енергії для здійснення 

діяльності з централізованого водопостачання відповідно до 

виставлених рахунків

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

5
Фактичний обсяг питної води, поданої в систему подачі і 

розподілу води у звітному періоді
тис. куб. м 0,000

6
Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії, 

затверджені на відповідний звітний період

кВт·год/                                                

1000 куб. м

7

Розрахунковий обсяг споживання електричної енергії 

відповідно до затверджених загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8
Розрахунковий обсяг спожитої активної електроенергії, що 

приймається до розрахунку компенсації, у т. ч.:      
тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

8.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

9
Розрахункова вартість спожитої електричної енергії, що 

приймається до розрахунку компенсації
тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Обсяг активної  електроенергії, врахованої у структурі тарифів, 

у т. ч.:      
тис. кВт∙год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

10.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

11

Тариф на електричну енергію першого класу напруги, який 

враховано у структурі тарифів на централізоване 

водопостачання

грн кВт∙год

12

Тариф на електричну енергію другого класу напруги, який 

враховано у структурі тарифів на централізоване 

водопостачання

грн кВт∙год

13

Вартість електричної енергії для здійснення діяльності з 

централізованого водопостачання, врахованої у структурі 

тарифів

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

14 Розмір компенсації витрат на електричну енергію тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Звітний період – у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302.

Довідково: за звітний період з 0 по 0 тис. грн

Головний бухгалтер

 

Виконавець

Додаток 17 

до Процедури встановлення тарифів

на централізоване водопостачання

та централізоване водовідведення

Розрахунок компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання

                (за звітний період*)   з    

(назва суб'єкта господарювання)

фінансовий результат  від здійснення діяльності з централізованого водопостачання складає:

Керівник

(підпис керівника (власника)) (ініціали, прізвище)

Одиниці виміру

Разом за 

звітний 

період

(ініціали, прізвище)(підпис головного бухгалтера)

Місяць та рік звітного періоду

номер телефону 

виконавця:

електронна адреса 

виконавця: (підпис виконавця) (ініціали, прізвище)

№ 

з/п
Показники



по
(дата) (дата)

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Обсяг фактичної спожитої активної  електроенергії,   у т. ч.:      тис. кВт∙год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

1.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

2 Діючий тариф на електричну енергію першого класу напруги грн кВт∙год

3 Діючий тариф на електричну енергію другого класу напруги грн кВт∙год

4

Вартість спожитої електричної енергії для здійснення 

діяльності з централізованого водовідведення відповідно до 

виставлених рахунків

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

5
Фактичний обсяг стічних вод, пропущених через очисні 

споруди у звітному періоді
тис. куб. м 0,000

6
Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії, 

затверджені на відповідний звітний період

кВт·год/                                                

1000 куб. м

7

Розрахунковий обсяг споживання електричної енергії 

відповідно до затверджених загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8
Розрахунковий обсяг спожитої активної електроенергії, що 

приймається до розрахунку компенсації, у т. ч.:      
тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

8.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

9
Розрахункова вартість спожитої електричної енергії, що 

приймається до розрахунку компенсації
тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Обсяг активної  електроенергії, врахованої у структурі тарифів, 

у т. ч.:      
тис. кВт∙год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 першого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

10.2 другого класу напруги тис. кВт∙год 0,00

11

Тариф на електричну енергію першого класу напруги, який 

враховано у структурі тарифів на централізоване 

водовідведення

грн кВт∙год

12

Тариф на електричну енергію другого класу напруги, який 

враховано у структурі тарифів на централізоване 

водовідведення

грн кВт∙год

13

Вартість електричної енергії для здійснення діяльності з 

централізованого водовідведення, врахованої у структурі 

тарифів

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

14 Розмір компенсації витрат на електричну енергію тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Звітний період – у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302.

Довідково: за звітний період з 0 по 0 тис. грн

Головний бухгалтер

 

Виконавець номер телефону 

виконавця:

№ 

з/п

(ініціали, прізвище)

Одиниці виміру

електронна адреса 

виконавця: (підпис виконавця) (ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис керівника (власника)) (ініціали, прізвище)

Показники

(підпис головного бухгалтера)

фінансовий результат  від здійснення діяльності з централізованого водовідведення складає:

Додаток 18

до Процедури встановлення тарифів

на централізоване водопостачання

та централізоване водовідведення

(пункт 2.2)

Розрахунок компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення

(назва суб'єкта господарювання)

              (за звітний період*)   з    

Місяць звітного періоду Разом за звітний 

період



Додаток 21

до Процедури встановлення тарифів

на централізоване водопостачання

та централізоване водовідведення

(пункт 2.2)

по

Фактичні витрати на реагнети (у 

грошовому виразі) у звітному та/або 

базовому періоді

Середньозважена ціна на реагенти, 

що діяла у звітному та/або базовому 

періоді **

Розрахунково допустимі витрати на 

реагенти

Планові витрати на реагенти у 

грошовому виразі у звітному та/або 

базовому періоді, що враховані у 

відповідних тарифах

Компенсація/зменшення витрат

тис. грн к-ть
од. в. (кг, 

т, л)
тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

Усього витрат на реагенти з централізованого 

водопостачання
0 0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

Усього витрат на реагенти з централізованого 

водовідведення
0 0 0 0 

Довідково:     за звітний період з ___________   по   ____________  фінансовий результат  від здійснення діяльності складає:

з централізованого водопостачання
тис. грн;

з централізованого  водовідведення тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець

номер телефону виконавця: _______________________              електронна адреса виконавця: _______________________

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця) 

* Звітний та базовий період – у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302.

Розрахунок компенсації витрат на реагенти

(назва суб'єкта господарювання)

(за звітний та/або базовий період *) з    

Фактичні витрати на реагенти в 

натуральному виразі у звітному та/або 

базовому періоді в розмірі, що не 

перевищує нормативи використання

** Розрахунок середньозваженої ціни з підтвердними матеріалами надається окремо.

Назва реагенту
№ 

з/п

(підпис керівника (власника))


