
                

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

___ ______________ 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення                             

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» 

 
Сектором НКРЕКП у Рівненській області відповідно до постанови про проведення 

перевірки від 17 листопада 2021 № 2222 (зі змінами) за посвідченням від  20 вересня 2022 року 

№ 316 з 11 жовтня по 31 жовтня 2022 року проведено планову перевірку ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (далі – ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ», Товариство) 

щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених 

постановою Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 № 307 (далі – Ліцензійні умови),  за результатами якої складено Акт 

від 31 жовтня 2022 року № 305 (далі – Акт № 305) та встановлено наступні порушення 

Ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов  

 

щодо дотримання ліцензіатом вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», інших актів 

законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, а саме: 

   абзацу п’ятого пункту 5 статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» у частині дотримання строків повідомлення 

НКРЕКП про сплату штрафу; 

постанови НКРЕКП від 31.05.2017 № 717 «Про 

затвердження Правил організації звітності, що 

подається суб’єктами господарювання у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у частині недотримані вимоги 

Додатку 15 «Кореспонденція окремих показників між 

формами звітності»,  

                            (п. 1.3 Акт № 305  с.5-7)  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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Про сплату штрафних санкцій Товариство повідомило НКРЕКП листом від 21.08.2021  

№ 154-юд з порушенням 30-денного строку у 2 робочих дні . 

У періоді, що перевірявся ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» не дотримувалося кореспонденції 

окремих показників форми звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення 

(квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП водопостачання/ 

водовідведення (місячна), зокрема наявна невідповідність значення «електроенергія»  

код рядка 160, графа 6 форми № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) 

значенням «Нараховано за спожиту на централізоване водопостачання та водовідведення 

активну електроенергію (без ПДВ)» (код рядка 080) та «Нараховано за реактивну 

електроенергію (без ПДВ)» (код рядка 130, графа 2) форми звітності № 4-НКРЕКП 

водопостачання/ водовідведення (місячна). 

 

2  

підпункт 12 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

 

щодо сплати щоквартально, протягом перших 

30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на 

регулювання, що визначаються НКРЕКП 

                                      (п.2.3 Акт № 305  с. 10-11) 

Внески на регулювання на І квартал 2020 року були сплачені Товариством із 

недотриманням терміну у 1 день. 

3 

підпункт 28 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

 

щодо подання, у разі прийняття органом 

ліцензування рішення про усунення порушень 

вимог цих Ліцензійних умов, в установлений у 

рішенні строк до органу ліцензування інформацію 

про усунення зазначених у такому рішенні 

порушень 

 

(п.2.24 Акт № 305  с. 19-21) 

Пунктом 3 Постанови  НКРЕКП від 02.04.2019 № 489 «Про накладення штрафу на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання»  Товариство було зобовязано у строк до 

 01 червня 2019 року усунути порушення  підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо ведення бухгалтерського обліку за ліцензованим видом діяльності з урахуванням вимог 

Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють 

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584 та пункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її 

розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. 

Товариством інформацію щодо виконання вимог пункту 3 Постанови № 489 до  

НКРЕКП та Сектора НКРЕКП у Рівненській області не надано. При цьому, зазначені 

порушення усунуті ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» у період до 01 січня 2019 року (до початку періоду, 

що перевірявся). 

 

4 

підпункт 13 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

у частині дотримання структури витрат згідно із 

статтями, затвердженими у тарифі на 

централізоване водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

                     (п.2.28  Акт № 305  с. 21-39) 
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За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

за 2019 рік на централізоване водовідведення перевитрати за окремими статтями витрат 

 (+) у сумі 13 666,04 тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 13 666,04 тис. грн 

(без ПДВ); при планових обсягах реалізації послуг, врахованих у встановлених тарифах, 

7 895,07 тис. м3, фактичних - 6 121,24 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік 

зменшення становить 1 773,83 тис. м3 або на 22,47%.  

За підсумками 2019 року ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 6 672,0 тис. грн, що порівняно з 

плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 4 189,1 тис. грн  

більше на 2 482,9 тис. грн (59,3 %). 

 
Передбачено тарифом, з 

урахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*год 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

водовідведення 

Активна електрична енергія  по 1 класу напруги 

2 262,903  1,851 4 189,10 3 198,787 2,086 6 672,00 935,884 0,235 2 482,90 

Активна електрична енергія  по 2 класу напруги 

0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 

Реактивна електрична енергія 

0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 

Всього електрична енергія 

х х 4 189,10 х х 6 672,00 х х 2 482,90 

 

За підсумками 2019 року ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» фактично здійснив витрат на реагенти з 

централізованого водовідведення на суму 352,17 тис. грн, що на 158,55 тис. грн (81,9%) 

більше порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації 

193,62 тис. грн. 

 

Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на 

централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали 

9 517,00 тис. грн. що на 4 601,94 тис. грн, або на 93,63 % більше витрат, врахованих у тарифі 

– 4 915,06 тис. грн, та на 5 706,23 тис. грн, або на 149,74 % більше коригованих планових 

витрат – 3 810,77 тис. грн. 

 

Категорія 

працівників 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельніст

ь 

Фонд 

 оплати 

праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

 тис. грн 

Середньо-

облікова 

чисельніст

ь 

Фонд 

оплати 

праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

 тис. грн 

Середнь

о-

облікова 

чисельні

сть 

Фонд 

оплати 

праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

 тис. грн 

прямі 27,51 2 280,28 6 907,89 28 3 984,00 11 857,14 0,49 1 703,72 4 949,26 

загально-

виробничі 30,75 2 409,02 6 529,31 18 2 583,00 11 958,33 -12,75 173,98 5 429,02 

адмінистра-

тивні 2,20 225,76 8 538,15 16 2 950,00 15 364,58 13,80 2 724,24 6 826,43 

збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Всього 60,46 4 915,06 6 774,78 62 9 517,00 12 791,67 1,54 4 601,94 6 016,89 

 

Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в цілому 

на централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали  

1 989,00 тис. грн. що на 1 165,23 тис. грн, або на 141,45 % більше коригованих планових 

витрат – 823,77 тис. грн. 

 

Фактичні витрати Підприємства по сплаті податків та зборів в цілому на 
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централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали 

3 133,00 тис. грн, що на 2 132,39 тис. грн, або на 213,11 % більше коригованих планових 

витрат – 1 000,61 тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифів, 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

1. 

витрати, пов'язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов'язкових платежів 

у тому числі: 

1 000,61 2 453,00 1 452,39 145,15 

1.1 
у складі загальновиробничих витрат, у 

тому числі:  
974,76 2 268,00 1 293,24 132,67 

 

податок на землю 954,56 2 221,00 1 266,44 132,67 

екологічний податок 20,20 47,00 26,80 132,67 

інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
у складі адміністративних витрат 

(податки та збори) 
25,85 185,00 159,15 615,67 

2. 
Інші витрати операційної діяльності 

(екологічний податок) 
0,00 680,00 680,00 100,00 

ВСЬОГО податки та збори: 1 000,61 3 133,00 2 132,39 213,11 

 

Фактичні витрати Підприємства по опаленню в цілому на централізоване 

водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали 2 428,00 тис. грн, що на 

2 020,47 тис. грн, або на 496,2 % більше коригованих планових витрат – 407,26 тис. грн. 

 

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2019 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

13 666,04 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 4 189,10 6 672,00 2 482,90 

реагенти 193,62 352,17 158,55 

витрати на оплату праці 3 810,77  9 517,00  5 706,23 

відрахування на соціальні заходи 823,77  1 989,00  1 165,23  

всього податки та збори  1 000,61 3 133,00 2 132,39 

опалення 407,26 2 428,00 2 020,74 

ВСЬОГО 10 425,13 24 091,17 13 666,04 

В ЦІЛОМУ 10 425,13 24 091,17 13 666,04 

 

     Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ліцензіат не 

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

за 2020 рік на централізоване водовідведення перевитрати за окремими статтями витрат 

 (+) у сумі 8 022,83 тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 8 022,83 тис. грн 

(без ПДВ); при планових обсягах реалізації послуг, врахованих у встановлених тарифах,  

6 959,02 тис. м3, фактичних - 5 891,49 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік 

зменшення становить 1 067,53 тис. м3 або на 15,34%.  

За підсумками 2020 року ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 5 985,00 тис. грн, що порівняно з 

плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 4 797,21 тис. грн  

більше на 1 187,79 тис. грн (24,8 %). 
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Передбачено тарифом, з 

урахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*год 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

водовідведення 

Активна електрична енергія  по 1 класу напруги 

2 396,371  2,002 4 794,54 3 146,952 1,902 5 985,00 750,581 -0,099 1 190,46 

Активна електрична енергія  по 2 класу напруги 

0,00 0,000 2,67 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 -2,67 

Реактивна електрична енергія 

0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 

Всього електрична енергія 

х х 4 797,21 х х 5 985,00 х х 1 187,79 

 

За підсумками 2020 року ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» фактично здійснив витрат на реагенти з 

централізованого водовідведення на суму 320,04 тис. грн, що на 23,54 тис. грн (8,0%) більше 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

296,50 тис. грн. 

Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на 

централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 10 229,00 тис. 

грн. що на 3 495,22 тис. грн, або на 51,91 % більше витрат, врахованих у тарифі –  

6 733,78 тис. грн, та на 4 528,20 тис. грн, або на 79,43 % більше коригованих планових  

витрат – 5 700,80 тис. грн. 

Категорія 

працівників 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

 оплати 
праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, 

 тис. грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 
праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, 

 тис. грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 
праці, 

 тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, 

 тис. грн 

прямі 25,37 3 268,08 10 736,64 28 4 415,00 13 139,88 2,63 1 146,92 2 403,24 

загально-

виробничі 
24,03 3 195,01 11 079,51 20 3 157,00 13 154,17 -4,03 -38,01 2 074,66 

адмінистра-

тивні 
1,95 270,69 11 587,32 12 2 657,00 18 451,39 10,05 2 386,31 6 864,06 

збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

Всього 51,34 6 733,78 10 929,37 60 10 229,00 14 206,94 8,66 3 495,22 3 277,57 

Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в цілому 

на централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали  

2 213,00 тис. грн. що на 977,62 тис. грн, або на 79,2 % більше коригованих планових витрат –  

1 235,38 тис. грн. 

Фактичні витрати Підприємства по сплаті податків та зборів в цілому на 

централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 

2 755,00 тис. грн, що на 223,37 тис. грн, або на 8,82 % більше коригованих планових витрат – 

2 531,63 тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифів, 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

1. 

витрати, пов'язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов'язкових платежів 

у тому числі: 

2 531,63 2 276,00 -255,63 -10,10 

1.1 
у складі загальновиробничих витрат, у 

тому числі:  
2 509,38 2 115,00 -394,38 -15,72 

 

податок на землю 2 448,87 2 064,00 -384,87 -15,72 

екологічний податок 60,51 51,00 -9,51 -15,72 

інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
у складі адміністративних витрат 

(податки та збори) 
22,25 161,00 138,75 623,60 

2. 
Інші витрати операційної діяльності 

(екологічний податок) 
0,00 479,00 479,00 100,00 

ВСЬОГО податки та збори: 2 531,63 2 755,00 223,37 8,82 
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Фактичні витрати Підприємства по опаленню в цілому на централізоване 

водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 1 195,00 тис. грн, що на 

1 082,31 тис. грн, або на 906,5 % більше коригованих планових витрат – 112,69 тис. грн. 

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2020 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

8 022,83 тис. грн (без ПДВ): 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 4 797,21 5 985,00 1187,79 

реагенти 296,50 320,04 23,54 

витрати на оплату праці 5 700,80  10 229,00 4 528,20 

відрахування на соціальні заходи 1 235,38  2 213,00 977,62 

всього податки та збори  2 531,63 2 755,00 223,37 

опалення 112,69 1 195,00 1 082,31 

ВСЬОГО 9 877,00 22 697,04 8 022,83 

В ЦІЛОМУ 14 674,21 22 697,04 8 022,83 

 

     Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ліцензіат не 

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

за 2021 рік на централізоване водовідведення недофінансування окремих статей витрат 

склало (-) 50,93 тис. грн, перевитрати за окремими статтями витрат 

 (+) у сумі 9 639,15 тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 9 588,22 тис. грн 

(без ПДВ); при планових обсягах реалізації послуг, врахованих у встановлених тарифах,  

6 700,00 тис. м3, фактичних - 6 548,10 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік 

зменшення становить 151,9 тис. м3 або на 2,27%.  

За підсумками 2021 року ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 8 753,00 тис. грн, що порівняно з 

плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 4 691,36 тис. грн  

більше на 4 061,64 тис. грн (86,6 %). 

 
Передбачено тарифом, з 

урахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*год 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

тис. кВт*го

д 

Ціна, 

грн/кВт*го

д 

Вартість, 

тис. грн 

водовідведення 

Активна електрична енергія  по 1 класу напруги 

2 763,885  1,689 4 668,78 3 466,267 2,525 8 753,00 702,382 0,836 4 084,22 

Активна електрична енергія  по 2 класу напруги 

0,00  0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 

Реактивна електрична енергія 

0,00  0,000 22,58 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 -22,58 

Всього електрична енергія 

х х 4 691,36 х х 8 753,00 х х 4 061,64 

 

За підсумками 2020 року ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» фактично здійснив витрат на реагенти з 

централізованого водовідведення на суму 320,04 тис. грн, що на 23,54 тис. грн (8,0%) більше 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

296,50 тис. грн. 
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Фактичні витрати Підприємства по статті «Витрати на оплату праці» в цілому на 

централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 10 229,00 тис. 

грн. що на 3 495,22 тис. грн, або на 51,91 % більше витрат, врахованих у тарифі – 

6 733,78 тис. грн, та на 4 528,20 тис. грн, або на 79,43 % більше коригованих планових  

витрат – 5 700,80 тис. грн. 

Категорія 

працівників 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

 оплати 

праці, 
 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
 тис. грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 
 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
 тис. грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 
 тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
 тис. грн 

прямі 25,37 3 268,08 10 736,64 28 4 415,00 13 139,88 2,63 1 146,92 2 403,24 

загально-

виробничі 
24,03 3 195,01 11 079,51 20 3 157,00 13 154,17 -4,03 -38,01 2 074,66 

адмінистра-

тивні 
1,95 270,69 11 587,32 12 2 657,00 18 451,39 10,05 2 386,31 6 864,06 

збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

Всього 51,34 6 733,78 10 929,37 60 10 229,00 14 206,94 8,66 3 495,22 3 277,57 

 

Фактичні витрати Підприємства по статті «Відрахування на соціальні заходи» в цілому 

на централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

 2 147,00 тис. грн. що на 612,71 тис. грн, або на 39,93 % більше коригованих планових витрат 

– 1 534,29 тис. грн. 

Фактичні витрати Підприємства по сплаті податків та зборів в цілому на 

централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

3 360,00 тис. грн, що на 530,59 тис. грн, або на 18,75 % більше коригованих планових витрат 

– 2 829,41 тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифів, 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

1. 

витрати, пов'язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов'язкових платежів у тому числі: 

2 829,41 2 649,00 -180,41 -6,38 

1.1 
у складі загальновиробничих витрат, у 

тому числі:  
2 812,11 2 485,00 -327,11 -11,63 

 

податок на землю 2 714,79 2 399,00 -315,79 -11,63 

екологічний податок 97,32 86,00 -11,32 -11,63 

інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
у складі адміністративних витрат 

(податки та збори) 
17,30 164,00 146,70 847,98 

2. 
Інші витрати операційної діяльності 

(екологічний податок) 
0,00 711,00 711,00 100,00 

ВСЬОГО податків та зборів: 2 829,41 3 360,00 530,59 18,75 

 

Фактичні витрати Підприємства по опаленню в цілому на централізоване 

водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 1 306,00 тис. грн, що на 

1 191,84 тис. грн, або на 1044,0 % більше коригованих планових витрат – 114,16 тис. грн. 

 

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2021 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

9 588,22 тис. грн (без ПДВ): 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

 

Недофінансування,  

тис. грн 

реагенти 343,84 292,91 -50,93 

ВСЬОГО 343,84 292,91 -50,93 

Показники витрат 
Кориговані 

планові витрати 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати 

тис. грн 
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згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

 

електроенергія 4 691,36 8 753,00 4 061,64 

витрати на оплату праці 7 014,63  10 257,00  3 242,37  

відрахування на соціальні заходи 1 534,29  2 147,00  612,71  

всього податки та збори  2 829,41 3 360,00 530,59 

опалення 114,16 1 306,00 1 191,84 

ВСЬОГО 16 183,85 25 823,48 9 639,15 

В ЦІЛОМУ 16 527,69 26 115,91 9 588,22 

 

     Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ліцензіат не 

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статтей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 
Вид послуги відхилення Примітка 

централізоване водовідведення 2019 рік 13 666,04 перевитрати 

централізоване водовідведення 2020 рік 8 022,83 перевитрати 

централізоване водовідведення 2021 рік 9 588,22 перевитрати 

 

 

5 
підпункту 9 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині забезпечення розроблення інвестиційної 

програми, затвердження її та подачі на схвалення у 

порядку, затвердженому НКРЕКП 

                                                  (п.2.34 Акт № 305  с. 43-44) 

 

ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» не розробляло, не затверджувало та не подавало на схвалення 

Інвестиційні програми на 2019, 2020 та 2021 роки. 

За результатами аналізу статей витрат в структурах тарифів на централізоване 

водовідведення, скоригованих на фактичні обсяги реалізації встановлено, що амортизаційні 

відрахування за 2019 рік склали 841,37 тис. грн (без ПДВ), за 2020 рік  –  877,17 тис. грн (без 

ПДВ)  та за 2021 рік –  932,37 тис. грн (без ПДВ). Загальна сума амортизаційних відрахувань 

склала 2 650,91 тис. грн (без ПДВ). 

ПрАТ  «РІВНЕАЗОТ» повідомило, що за рахунок амортизаційних відрахувань та 

коштів інших видів діяльності виконувались закупівля та  капітальні ремонти основних засбів 

у сфері централізованого водовідведення  у 2019 році на 1 074,32 тис. грн (без ПДВ), у  

2020 році на 837,40 тис. грн (без ПДВ) та у 2021 році на 2 177,90 тис. грн (без ПДВ). Загальна 

сума виконаних заходів за рахунок амортизаційних відрахувань та коштів інших видів 

діяльності склала 4 089,62 тис. грн (без ПДВ). 

Службовою запискою від 08.11.2022 № 655/19-22 Департамент із регулювання у сфері 

централізованго водопостачання та водовідведення не заперечує щодо врахування зазначених 

витрат на капіталізацію за рахунок амортизаційних відрахувань. 

 

На очисних спорудах ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» відсутній облік стічної води на стадії 

скидання її після очищення. 

6 
абзац сьомий підпункту 5 

глави 4 Ліцензійних умов 

у частині провадження господарської діяльності з 

відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії її скидання 

після очищення 

 

 (п.4.15 Акт № 305 с. 61-62) 
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Ураховуючи викладене, пояснення та обгрунтування (заперечення) на акт перевірки  

№ 305, надані листoм ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» від 04.11.2022 № 1651, службову записку 

Департаменту із регулювання у сфері централізованго водопостачання та водовідведення від 

08.11.2021 № 655/19-22, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

І. Постанову «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»  за порушення Лійензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»: 
 Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» накласти штраф у 

розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РІВНЕАЗОТ»   (код ЄДРПОУ 05607824)  за зазначені вище порушення. 

 

         ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ»:      
 Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, пункту 5 

частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів 

державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РІВНЕАЗОТ» до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому 

буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення абзацу 

сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених 

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

комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307, у частині  провадження господарської 

діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії її 

скидання після очищення. 

 

 

 
Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                                          Ярослав Зеленюк 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                      Київ                                     № _______________ 
 
 
 
 

Про накладення штрафу на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» за 

порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання  та 

централізованого водовідведення 
 
 

  

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ листопада                      

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової виїзної перевірки від 31 жовтня 2022 року № 305, проведеної на 

підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 17 листопада 2021 року № 2222, посвідчення на проведення планової 

перевірки від 20 вересня 2022 року № 316, установлено, що ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) 

порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307                    

(далі – Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 
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України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

абзацу п’ятого частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг»  щодо надсилання Регулятору протягом п’яти робочих 

днів з дня сплати штрафу документів, що підтверджують сплату штрафу, 

Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, у частині недотримання 

вимоги додатка 15 «Кореспонденція окремих показників між формами звітності 

№ 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна 

характеристика водопостачання/водовідведення (річна)»; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

розроблення інвестиційної програми, затвердження її та подачі на схвалення у 

порядку, затвердженому НКРЕКП; 

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення; 

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання, у разі 

прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог цих 

Ліцензійних умов, в установлений у рішенні строк до органу ліцензування 

інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень; 

абзац сьомий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов у частині 

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії її скидання після очищення. 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону 

України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»                             

(код ЄДРПОУ 05607824) за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

абзацу п’ятого частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» щодо надсилання Регулятору протягом п’яти робочих 

днів з дня сплати штрафу документів, що підтверджують сплату штрафу, 

Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, у частині недотримані 

вимоги додатка 15 «Кореспонденція окремих показників між формами звітності 

№ 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 5-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна 

характеристика водопостачання/водовідведення (річна)»; 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

розроблення інвестиційної програми, затвердження її та подачі на схвалення у 

порядку, затвердженому НКРЕКП; 

підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення; 

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання, у разі 

прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог цих 

Ліцензійних умов, в установлений у рішенні строк до органу ліцензування 

інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень; 
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абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов у частині 

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії її скидання після очищення. 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 
 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 2022 року_____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушення ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РІВНЕАЗОТ»  
 
 
 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», згідно з Актом планової виїзної перевірки від 18 жовтня 

2022 року № 290, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного 

контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2222,  Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» 

(код ЄДРПОУ 05607824) до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, 

наступного за тим, у якому буде припинено або скасовано дію в Україні 

воєнного стану, усунути порушення абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307, у частині  провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії її скидання після очищення. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


