








Додаток  

до протоколу відкритого  

обговорення від 14.02.2019 

 

 

Таблиця узгоджених позицій до проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» 

  
Редакція спірної частини проекту 

рішення/частини проекту рішення, до якої 

висловлено 

Зміст зауважень (пропозицій) Мотиви їх відхилення/спосіб врахування. 

підпункт 34 викласти в такій редакції: 

«34) КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі 

структурою, наведеною в додатку 34 до цієї 

постанови: 

на централізоване водопостачання – 7,08 

грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 7,88 

грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);» 

 

Пропозиція НКРЕКП: 

підпункт 34 викласти в такій редакції:  

«34) КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі 

структурою, наведеною в додатку 34 до цієї 

постанови: 

на централізоване водопостачання – 6,99 

грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 7,88 

грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);» 

 

Пропозиція врахована: 

Враховані витрати відповідно до графіку 

погашення основної суми Субкредиту (договір 

про субкредитування № 13010-05/92 від 20 

листопада 2014 року про використання Позики, 

що надається Україні Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку № 8391-UА від 26 

травня 2014 року)  

 

Таким чином, підпункт 34 викласти в такій редакції:  

«34) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 

34 до цієї постанови: 

на централізоване водопостачання – 6,99 грн 

за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 

на централізоване водовідведення – 7,88  грн 

за 1 куб. м (без податку на додану вартість);» 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f458725n549.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f458725n549.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f458725n549.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f458725n549.xls


Додаток  

до протоколу відкритого  

обговорення від 14.02.2019 

 

 

Таблиця узгоджених позицій до проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада  2015 року № 2868» 

  
Редакція спірної частини проекту 

рішення/частини проекту рішення, до якої 

висловлено 

Зміст зауважень (пропозицій) Мотиви їх відхилення/спосіб врахування. 

підпункт 26 викласти в такій редакції: 

26) КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі 

структурою, наведеною в додатку 26 до цієї 

постанови: 

тариф на послугу з централізованого 

постачання холодної води – 7,36  грн за 1 куб. м 

(без податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого 

водовідведення – 8,19  грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість);» 

 

Пропозиція НКРЕКП: 

підпункт 26 викласти в такій редакції:  

26) КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі 

структурою, наведеною в додатку 26 до цієї 

постанови: 

тариф на послугу з централізованого 

постачання холодної води – 7,27 грн за 1 куб. м 

(без податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого 

водовідведення – 8,19 грн за 1 куб. м (без податку 

на додану вартість);» 

 

Пропозиція врахована: 

Змінився тариф на послуги з постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) у зв’язку зі зміною 

тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, відповідно до Порядку формування 

тарифів на послуги з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженого 

постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 303 

 

Таким чином, підпункт 26 викласти в такій редакції: 

26) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 

26 до цієї постанови: 

тариф на послугу з централізованого 

постачання холодної води – 7,27 грн за 1 куб. м (без 

податку на додану вартість); 

тариф на послугу з централізованого 

водовідведення – 8,19 грн за 1 куб. м (без податку на 

додану вартість);» 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0024-16/print1443083825758398#n118
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