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ОБҐРУНТУВАННЯ  

до питання щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного  

акта – проєкту 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 водовідведення та очищення стічних вод»  

від 12.01.2023 № 2887-IX (далі – Закон про водовідведення) внесені зміни до низки 

законодавчих актів, зокрема до Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення». При цьому підпунктом 2 пункту 3 Розділу X 

«ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону про водовідведення передбачено у 

шестимісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону: 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

положень цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом. 

Разом з тим, на відкритому засіданні НКРЕКП 14.02.2023 схвалено проєкт 

рішення, що має ознаки регуляторного акту, – проєкт постанови НКРЕКП  

«Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов», який передбачає визначення методики 

перевірки дотримання ліцензіатами з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення структур відповідних тарифів та виконання 

інвестиційних програм (далі – Методика), в тому числі норми щодо компенсації 

витрат ліцензіатів у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення за результатами проведення заходів контролю.  

На виконання вимог Закону про водовідведення та у зв’язку з розробленням і 

схваленням Методики розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
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Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення» (далі – проєкт постанови). 

Проєктом постанови передбачено: 

- відповідно до Закону про водовідведення застосування у Процедурі 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення (далі – Процедура) терміну «інвестиційний проект» замість терміну 

«інвестиційна програма»; 

- скасування у Процедурі норм про компенсацію витрат ліцензіатів у тарифах на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у зв’язку з їх 

передбаченням у Методиці.  

 

Враховуючи зазначене та оскільки проєкт постанови має ознаки регуляторного 

акту, пропонується:  

схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Процедури 

встановлення 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 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) абзаци шістнадцятий – двадцятий підпункту 6 пункту 2.2 розділу II 

виключити; 

 

2) у підпункті 4 пункту 4.2 розділу IV слова «яка була врахована в» 

замінити словами «який був урахований у»; 

 

3) у рядку 7 додатка 1 до Процедури цифри «20» замінити цифрами «16»;  

 

4) додатки 17 – 21 до Процедури виключити; 
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5) у тексті Процедури слова «інвестиційна програма» у всіх відмінках 

замінити словами «інвестиційний проект» у відповідних відмінках. 

 

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 



Додаток 1 

до Процедури встановлення 

тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване 

водовідведення 

(пункт 2.1) 
 

 

 

 

 
 

Вимоги до формування змісту матеріалів та комплекту документів, що 

подаються для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або 

централізоване водовідведення, на ________ рік 
 

№ 

з/п 
Зміст Посилання на документ 

1 Заява за встановленою формою   (стор. __ – __) 

2 Пояснювальна записка (обґрунтування необхідності встановлення тарифу)  (стор. __ – __) 

3 
Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, передбачені підпунктом 2 

пункту 2.2 розділу ІІ Процедури* 
 (стор. __ – __) 

4 Звітність, передбачена підпунктом 3 пункту 2.2 розділу ІІ Процедури*  (стор. __ – __) 

5 
Копія рішення  про встановлення поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води 
 (стор. __ – __) 

6 Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства  (стор. __ – __) 

7 Документи згідно з додатками 3 – 16 до Процедури*  (стор. __ – __) 

8 Розрахунок тарифів на плановий період  (стор. __ – __) 

9 Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів  (стор. __ – __) 

10 

Протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) 

питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення 

(стор. __ – __) 

 
*Процедура встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364.   


