
Повідомлення КП «Чернігівводоканал» про схвалення НКРЕКП постанов 

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 

року № 1141»  та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» 
 

 Комунальне  підприємство  «Чернігівводоканал»  Чернігівської  міської  

ради повідомляє,  що  на  засіданні  Національної  комісії,  що  здійснює  

державне регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,  28 грудня 

2017  року схвалено  постанови  «Про  внесення  змін  до  постанови   

Національної  комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  від 16 червня  2016 року  №  1141»  від  28.12.2017  

№  1575  та   «Про  внесення  змін  до постанови   Національної  комісії,  що  

здійснює  державне  регулювання  у  сферах енергетики  та  комунальних  послуг,  

від  26 листопада  2015  року  № 2868»  від 28.12.2017 № 1576. 

 Відповідно  до  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»  від  

28.12.2017 №  1575 тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 

для споживачів  послуг КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 

складатимуть: 

- на централізоване водопостачання – 9,156 грн. за 1 м
3
 з ПДВ, 

- на централізоване водовідведення -  9,084 грн. за 1 м
3
 з ПДВ. 

 Відповідно  до  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»   від   

28.12.2017 № 1576 тарифи  на  централізоване  постачання  холодної  води,  

водовідведення  (з використанням  внутрішньобудинкових  систем)  для  

споживачів  послуг  КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 

складатимуть: 

-  на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням  

внутрішньобудинкових систем) – 9,348 грн. за 1 м
3
 з ПДВ, 

- на  послугу  з  централізованого  водовідведення  (з використанням  

внутрішньобудинкових систем)  – 9,276 грн. за 1 м
3
 з ПДВ, 

 

 З вищезазначеною інформацією можна ознайомитися на сайті НКРЕКП у 

розділі «Засідання НКРЕКП»/ «Матеріали до засідань у грудні  2017 року» /  

«Матеріали до засідання 28.12.2017»  http://www.nerc.gov.ua/?id=29828 

 Ці  постанови  набирають  чинності  з дня, наступного  за  днем  їх  

опублікування  в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 
 

Адміністрація  КП «Чернігівводоканал» 


