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____ ___________ 2022 року 

 

 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання» 

 
          Сектором НКРЕКП у Волинській області відповідно до постанови про проведення 

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

№ 314 з  06 жовтня по 02 листопада 2022 року проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (далі – КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ», Підприємство) 

щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених 

постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

складено Акт від 02 листопада 2022 року № 309 (далі – Акт № 309) та встановлено наступні 

порушення Ліцензійних умов: 

 
№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
пункт 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 

водовідведення, а саме: 

-  Закону України «Про ринок електричної енергії», 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 312; 

                                                  (п.2.16 Акта № 309 с.22-23) 

- постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 

«Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» зі змінами; 

                          (п.2.28, 2.32 Акта № 309 с.31-46, с.49-50) 

- постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 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»  щодо 

зобов’язання подавати до НКРЕКП звітності у 

порядку і строки, установлені НКРЕКП. 

                                                  (п.2.39 Акта № 309 с.56-58)   

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/20.08.2021/Akt-420_20.08.2021_Lvivvodokanal.PDF
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/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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         Перевіркою вcтановлено, що  заборгованість за електроенергію станом на 31.12.2021 

складає  2 970 тис. грн (без ПДВ). 

         Підприємство при здійсненні ліцензованої діяльності не дотримувалось витрат згідно зі 

статтями, затвердженими у структурі тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення.  

         Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом невчасно подано до НКРЕКП звіт за формою 

№ 8-НКРЕКП за IV квартал 2021 року. 

 

2 

підпункт 13 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

щодо дотримання структури витрат згідно із 

статтями, затвердженими у тарифі на 

централізоване водопостачання та/або 

централізованого водовідведення та забезпечення 

цільового використання коштів, отриманих за 

рахунок діяльності з централізованого 

водопостачання та/або централізованого 

водовідведення 

                       (п.2.28, 2.32 Акт № 309 с. 31-46, с.49-50) 

 

2021 рік 

          Перевіркою встановлено відхилення фактичних обсягів реалізації централізованого 

водопостачання та централізоване водовідведення у 2021 році від обсягів, врахованих у 

тарифі. 

Рік 

Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м 3) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м 3) 

Відхилення  

(тис. м 3) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

2021 11 472,88 10 892,03         -580,85 -5,06 

Централізоване водовідведення 

2021 10 405,78 10 122,05 -283,73 -2,73 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

фактична повна собівартість централізованого водопостачання склала 105 241,85 тис. грн, 

що на 11 190,75 тис. грн (11,9%) більше скоригованих планових витрат                                         

94 051,10 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати складають 9,66 грн/м
3
, що на                      

1,03 грн/м
3
 більше планових витрат, які становили 8,63 грн/м

3
. 

 

Електроенергія  

          Витрати Підприємства на електроенергію у складі прямих матеріальних витрат у                

2021 році склали 28 493,73 тис. грн, що на 3 511,75 тис. грн (14,06%) більше скоригованого 

планового рівня витрат 24 981,98 тис. грн.  

Електроенергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Факт 

 

Відхилення 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

 

% ціна 

грн/кВт* 

год 

 

% 
Вартість, 

тис. грн 

електрична енергія  

2 класу напруги 
8133,30 2,9997 24397,46 8510,11 3,3198 28251,77 376,81 

 

4,63 
0,3201 

 

10,67 
3854,32 

реактивна 

електроенергія 
 - 584,52 - - 241,96  

 
 

-  
   -342,56 

Разом х х 24 981,98 х х 28 493,73 х 
 

х 
 

3 511,75 

 

          Збільшення обсягів споживання електричної енергії у 2021 році на величину 376,8 тис 

кВт*год при наданні послуги централізованого водопостачання зумовлено увімкненням в 

роботу додаткових 18а, 29б, 40а артезіанських свердловин Південно-Східного водозабору 
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через вимушену зупинку (підвищений вміст заліза) артезіанських свердловин в районі 

Новодубнівського водозабору (12,12а,11). Приріст споживання зумовлений більшою 

відстанню від точки підйому води до станції знезалізнення.  

          Протягом 2021 року середній тариф склав 3,3198 грн/кВт*год, що більше планового на 

0,3201 грн/кВт*год або 10,67%. 

 

Витрати на реагенти 
 

Загальні витрати Підприємства на придбання реагентів у 2021 році склали 

440,15 тис. грн, що на 30,78 тис. грн (6,54%) менше скоригованого планового рівня витрат 

470,93 тис. грн. 

 

Назва 
реагенту 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сіль 
кухонна 

152,55 2,9772 454,17 152,8 2,7496 420,14 0,25 -0,2276 -34,03 

Сіль 

таблетована 
3,464 4,8381 16,76 4,35 4,6000 20,01 0,886 -0,2381 +3,25 

Всього 
  

470,93 
  

440,15 
  

-30,78 
 

           

           Витрати на оплату праці 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 40 485,33 тис. грн, що на 3 371,38 тис. грн (9,8%) більше скоригованого рівня витрат 

37 113,95 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

Статті витрат 

 

Скориговані витрати, враховані  

в тарифах 
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд 

оплати 

праці  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 89 13171,49 12333 85 13361,62 13100 - 4 190,13 767 

Загальновиробничі 115,61 16898,89 12181 112 19706,08 14662 - 3,61 2807,19 2481 

Адміністративні 15,82 4599,82 24230 16 4624,39 24085 0,18 24,57 145 

Збут 13,73 2443,75 14832 14 2793,24 16626 0,27 349,49 1794 

Всього 234,16 37 11395 13 208 227 40 485,33 14862 -7,16 3 371,38 1654 
 

Інформація про структуру фактичних витрат на оплату праці  

за категоріями працівників з централізованого водопостачання 

Категорія 

працівників 

Штатна 

чисель-

ність 

Фактичні витрати за 2021 рік Посадовий оклад 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Загальний 

ФОП, 

тис. грн 

Основна 

заробітна 

плата,  

тис. грн 

Додаткова 

заробітна 

плата, 

тис. грн 

Інші 

виплати, 

тис. грн 

Min Max 

Керівники 24 24 8511,02 5403,9 2314,42 792,7 19093 53140 

ІТР (професіонали, 

фахівці та технічні 

службовці) 

45 45 7611,31 5676,41 1101,5 833,4 12983 16801 

Робітники 158 158 24363 13546,4 8473,5 2343,1 7637 13746 

Всього 227 227 40 485,33 24 626,71 11 889,42 3 969,2 х х 
 

          Згідно з фактичними даними співвідношення між мінімальними середньозваженими 

посадовими окладами за категоріями працівників робітники, ІТР та керівниками складає                    

1 : 1,7 : 2,5. 
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          Відрахування на соціальні заходи 
 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на відрахування на соціальні 

заходи у 2021 році склали 7 568,01 тис. грн, що на 597,06 тис. грн (7,31%) менше 

скоригованого рівня витрат 8 165,07 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 
 

 

Статті витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скоригованого 

плану, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

1 2 3 4=3-2 5=4/2 

Прямі 2897,73 2525,00 -372,73 -12,86 

Загальновиробничі 3717,76 3647,01 -70,75 -1,9 

Адміністративні 1011,96 875,03 -136,93 -13,53 

Збут 537,62 520,97 -16,65 -3,10 

Всього 8 165,07 7 568,01 -597,06 -7,31 

 

          Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ», пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році склали                   

4 667,94 тис. грн, що на 87,28 тис. грн (1,9%) більше скоригованого рівня витрат 

4 580,66 тис. грн: 
 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту 

від планових 

скоригованих 

витрат,  

тис. грн. 

Відхилення, 

% 

плата за землю 642,86 780,0 137,14 21,33 

збір за користування надрами 1978,40 1971,94 -6,46 -0,33 

збір за спеціальне 

використання прісних водних 

ресурсів 

1959,40 1916,00 

-43,34 -2,21 

РАЗОМ 4 580,66 4 667,94 87,28 1,90 
 

 

      «Підкачка води сторонніми організаціями» у складі «Прямих витрат» з 

централізованого водопостачання  за 2021 рік 

 

Найменування показників 
Витрати враховані в 

структурі  тарифу, тис. грн 

Фактичні витрати, тис. 

грн. 

Відхилення, тис. 

грн 

Прямі витрати 

Підкачка води сторонніми 

організаціями 
6 337,97 6 274,49 -63,48 

 

             Витрати на ремонти  

          Загальні витрати Підприємства на витрати на ремонти у 2021 році відповідно до 

звітних даних склали 3 975,96 тис. грн, що на 254,39 тис. грн (6,0 %) менше планового рівня 

витрат врахованого в тарифі 4230,35 тис. грн.  

Найменування показників (статті 

витрат) 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

структури 

тарифу, 

тис. грн 

Відхилення, % 

1 2 3 4=3-2 5=4/2 

матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) у 

складі прямих матеріальних витрат 

936,91 1210,54 273,63 29,2 

витрати на ремонт (підрядний спосіб) 

у складі прямих витрат 
43,7 0 -43,7 -100 
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матеріальні витрати на ремонти  у 

складі загальновиробничих витрат 

2988,41 1909,79 -1078,62 -36,1 

ремонти підрядним способом у 

складі загальновиробничих витрат  

205,33 855,63 650,3 316,7 

ремонти підрядним способом у 

складі адміністративних витрат 
56 0 -56 -100 

Разом 4 230,35 3 975,96 -254,39 -6,0 

 

          За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованого на фактичний 

обсяг реалізації встановлено, що недофінансування окремих статей витрат склало  698,99 

тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 7 583,10 тис. грн, в цілому перевитрати 

склали 6 884,11 тис. грн, а саме:  

 

Показники витрат 

Планові витрати, скориговані на 

фактичний обсяг реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

реагенти 470,93 440,15 -30,78 

підкачка води 6 337,97 6 274,49 -63,48 

відрахування на соціальні заходи 8 165,07 7 568,01 -597,06 

внески на регулювання 83,10 75,43 -7,67 

ВСЬОГО 15 057,07 14 358,08 -698,99 

Показники витрат 

Планові витрати, скориговані на 

фактичний обсяг реалізації,             

тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

електроенергія  24 981,98 28 493,73 3 511,75 

оплата праці 37 113,95 40 485,33 3 371,38 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

4 580,66 4 667,94 87,28 

газ 152,92 765,61 612,69 

ВСЬОГО 66 829,51 74 412,61 7 583,10 

ВЦІЛОМУ 81 886,58 88 770,69 6 884,11 
 

          В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання за 

2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу. 
 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

фактична повна собівартість централізованого водовідведення склала 120 124,51тис. грн, 

що на 8 636,19тис. грн (7,75%) більше скоригованих планових витрат 111 488,32 тис. грн, 

врахованих у структурі тарифу, при цьому фактичні питомі витрати складають 11,87 грн/м
3
, 

що на 0,86 грн/м
3
 більше планових витрат 11,01 грн/м

3
. 

 

Електроенергія  

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2020 році відповідно до звітних 

даних склали 24210,28 тис. грн, що на 482,71 тис. грн (2,03 %) більше планового рівня витрат 

врахованого в тарифі 23727,57 тис. грн.  

 

Електроенергія 

Передбачено тарифом з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Факт 

 

Відхилення 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

 

% 
ціна 

грн/кВт* 

год 

 

% Вартість,  

тис. грн 

електрична енергія  

2 класу напруги 
8 881,06 2,9997 26 640,51 9 677,96 3,3552 32 471,04 796,9 

 

8,97 

 

0,3555 

 

11,85 5 830,53 

реактивна   249,21   227,04     -22,17 
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електроенергія 

Разом х х 26 889,72 х х 32  698,08 х  х  5 808,36 
 

          На збільшення обсягів споживання електричної енергії у 2021 році на 796,9 тис. 

кВт*год при наданні послуги централізованого водовідведення вплинули наступні чинники:  

вихід з ладу енергозберігаючого насосного агрегату на КНС № 2 і його заміщення на 

енергоємне обладнання; прийняття на баланс трьох КНС (с. Тарасове, с. Княгининок і с. 

Рокині) об’єднаних територіальних громад; введення в роботу компресорних агрегатів 

(повітродувок) на ОСК ТВ-175-1,6 – 3 шт. які необладнані частотними перетворювачами в 

зв’язку з виведенням в поточний ремонт повітродувок Robuschi і Kubicek; введення в роботу 

додаткових компресорних агрегатів (повітродувок) на ОСК для досягнення відповідних 

показників очищення стічної води при зміні її якісних характеристик на вході ОСК у 

порівнянні з проектними.  

Згідно з проєктними рішеннями на ОСК м. Луцька встановлено 5 компресорних 

агрегатів для виробництва та подача повітря в аеротенки:  

- ТВ-175-1,6 – 3 шт.; 

- Robuschi – 1 шт.; 

- Kubicek –  1 шт. 

            В нормальному режимі роботи ОСК для забезпечення якісних показників стічної води 

працює два компресорних агрегати. При зміні якості стічної води на вході в очисні споруди,  

при підвищенні температури навколишнього середовища, а також при відхиленні показників 

якості стічної води від граничнодопустимих концентрацій скиду необхідно збільшувати об’єм 

повітря, що подається в аеротенки, вводячи в роботу додаткові компресорні агрегати. 

 Крім того, додатковий обсяг електричної енергії  було спожито насосними агрегатами 

КНС при перекачуванні додаткових об’ємів   дощових вод, що потрапляють в каналізаційну 

мережу під час атмосферних опадів, що підтверджено довідками Волинського обласного 

центру з гідрометеорології. 

          Протягом 2021 року середній тариф склав 3,3552 грн/кВт*год, що більше планового на 

0,3555 грн/кВт*год або 11,85%. 

 

Витрати на реагенти 
 

І 

Назва реагенту 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати 
Відхилення факту від корегованих 

планових витрат 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

К-сть, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість 

тис. грн. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Гіпохлорит 

натрію 
206,73 13,57 2805,32 85,09 8,8138 749,97 -121,64 -4,7562 -2055,35 

Біомікс 0 0 0 575,0 5,995 3447,13 675 5,995 3447,13 

Дан 0 0 0 61000 0,015 915,0 61000 0,015 915,0 
Всього   2 805,32   5 112,10   2 306,78 

 

          В результаті проведеного аналізу встановлено, що за підсумками 2021 року склалися 

перевитрати на реагенти на суму 2 306,78 тис. грн або у 1,8 разів більше скоригованого 

планованого показника. 

Згідно з довідкою, наданої ТзОВ «Волиньхімконтроль», масова концентрація активного 

хлору в розчині становить від 35% до 55%. Значення знезаражувальних концентрацій хлору в 

стічних водах можуть досягати 15 мг/л (в залежності від виду та складу стоків). Доза 

активного хлору повинна перевищувати питому величину хлоропоглинання води таким 

чином, щоб при цьому концентрація активного хлору у воді забезпечувала необхідний 

технологічний ефект – рівень знезараження, ступінь освітлення тощо. 

Дослідним шляхом, визначено необхідну дозу розчину гіпохлориту натрію (РГН).  

Загальний середньорічний обсяг витрат гіпохлориту натрію на вказаних КНС становить 

1 211 л/добу або 442 015 л/рік. 

Об’єм ємності для зберігання РГН становить: КНС № 2 - 4,2 м
3
, КНС № 4 - 1,8 м

3
, 
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дренажна НС - 2,6  м
3
. Ємності оснащені переливним трубопроводом та трубопроводом для 

спорожнення. 

Дозування розчину гіпохлориту здійснюється в приймальний резервуар КНС (дренажна 

НС – в існуючий колодязь) за допомогою насосу-дозатору марки АКL803NHH0000 (один 

насос -  робочий, один резервний зберігається на складі) продуктивністю 25,0 л/год.,                          

10,4 л/год., 3 л/год. та 12 л/год відповідно.  

Насос-дозатор подає розчин гіпохлориту натрію рівномірно протягом доби.  

Застосування концентрованого розчину гіпохлориту натрію марки «Е» типу «Дан» 

регламентовано Технологічним регламентом очисним споруд каналізації із насосними 

станціями м. Луцька.  
       

          Витрати на оплату праці 
 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 50 739,51 тис. грн, що на 528,54 тис. грн (1,03%) менше скоригованого рівня витрат 

51 268,05 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

Статті витрат 

 

Витрати враховані в тарифах, 

скориговані на фактичні обсяги 

реалізації 

Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 152 25537,85 14001 148,0 20753,28 11685 -4 - 4784,57  -2316 

Загальновиробничі 116,09 17387,73 12482 123,7 21510,5 14491 7,61 4122,77 2009 

Адміністративні 18,28 5448,07 24836 18,4 5274,16 23887 0,12 -173,91  - 949 

Збут 15,87 2894,40 15198 15,9 3201,57 16780      0,03 307,17 1582 

Всього 302,24 51 268,05 14136 306 50 739,51 13818 3,76 -528,54 -318 
 

Інформація про структуру фактичних витрат на оплату праці  

за категоріями працівників з централізованого водовідведення 

Категорія 

працівників 

Штатна 

чисель-

ність 

Фактичні витрати за 2021 рік Посадовий оклад 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Загальний 

ФОП, 

тис. грн 

Основна 

заробітна 

плата,  

тис. грн 

Додаткова 

заробітна 

плата, 

тис. грн 

Інші 

виплати, 

тис. грн 

Min Max 

Керівники 21 21 7314,21 4674,3 1947,61 692,3 19093 53140 

ІТР (професіонали, 

фахівці та технічні 

службовці) 

50 50 8758 6681,7 1060,7 1015,6 12983 16801 

Робітники 235 235 34667,3 14275 18143,5 2248,8 7637 13746 

Всього 306 306 50 739,51 25 631 21 151,81 3 956,7 х х 
 

          Згідно з фактичними даними співвідношення між мінімальними середньозваженими 

посадовими окладами за категоріями працівників робітники, ІТР та керівниками                         

складає 1 : 1,7 : 2,5. 

          

          Відрахування на соціальні заходи 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на відрахування на соціальні 

заходи у 2021 році склали 9 536,37 тис. грн, що на 1 742,59 тис. грн (15,45%) менше 

скоригованого рівня витрат 11 278,96 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 
 

 

Статті витрат 

Кориговані планові витрати 

згідно з фактичними обсягами 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

скоригованого плану, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

1 2 3 4=3-2 5=4/2 

Прямі 5618,32 3929,97 -1688,35 -30,05 
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Загальновиробничі 3825,30 4010,11 184,81 +4,83 

Адміністративні 1198,57 998,53 -200,04 -16,69 

Збут 636,77 597,76 -39,01 -6,13 

Всього 11 278,96 9 536,37 -1 742,59 -15,45 
 

Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 
 

          Загальні фактичні витрати КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ», пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році склали 

2 537,78 тис. грн, що на 203,55 тис. грн (8,72%) більше скоригованого рівня витрат 

2 334,23 тис. грн: 
 

Найменування показників 

Кориговані 

планові витрати, 

відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту 

від планових 

скорегованих 

витрат,  

тис. грн. 

Відхилення, 

% 

плата за землю 815,31 928,69 113,38 +13,91 

екологічний податок 1518,92 1609,09 90,17 +5,94 

ВСЬОГО 2 334,23 2 537,78 203,55 8,72 

 

        Витрати на ремонти  

Загальні витрати Підприємства на витрати на ремонти у 2021 році відповідно до звітних 

даних склали 3 646,23 тис. грн, що на 983,61 тис. грн (21,2 %) менше планового рівня витрат 

врахованого в тарифі 4629,84 тис. грн.  

 

Найменування показників (статті 

витрат) 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

структури 

тарифу, 

тис. грн 

Відхилення, % 

1 2 3 4=3-2 5=4/2 

матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) у 

складі прямих матеріальних витрат 

834,63 938,12 103,49 12,4 

витрати на ремонт (підрядний спосіб) 

у складі прямих витрат 
74,07 0 -74,07 -100 

матеріальні витрати на ремонти  у 

складі загальновиробничих витрат 

 

3394,62 

 

2371,39 

 

-1023,33 

 

-30,1 

ремонти підрядним способом у 

складі загальновиробничих витрат  

260,42 336,72 76,3 29,30 

ремонти підрядним способом у 

складі адміністративних витрат 
66,1 0 -66,1 -100 

Разом 4 629,84 3 646,23 -983,61 -21,2 

 

          За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованих на фактичний 

обсяг реалізації, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат склало                   

2 285,70 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 8 434,49 тис. грн, в цілому 

перевитрати склали 6 148,79 тис. грн, а саме:  

 

Показники витрат 

Планові витрати, скориговані 

на фактичний обсяг реалізації 

тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці  51 268,05 50 739,51 -528,54 

відрахування на соціальні заходи 11 278,96 9 536,37 -1 742,59 

внесок на регулювання 100,79 86,22 -14,57 

ВСЬОГО 62 647.80 60 362.10 -2 285.70 
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Показники витрат 

Планові витрати, скориговані 

на фактичний обсяг реалізації 

тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

електроенергія  26 889,72 32 698,08 5 808,36 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

2 334,23 2 537,78 203,55 

реагенти 2 805,32 5 112,10 2 306,78 

газ для опалення 193,94 309,74 115,8 

ВСЬОГО 32 223,21 40 657,70 8 434,49 

В ЦІЛОМУ 94 871,01 101 019,80            6 148,79 
 

          В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення за 

2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу. 

Дохід від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення за діючими тарифами за 2021 рік  

Вид діяльності 

Плановий дохід 

 у структурі тарифів,  

тис. грн 

Фактичний  

дохід, 

тис. грн 

Відхилення від 

планового доходу у 

структурі тарифу, тис. 

грн 

Відхилення,  

 % 

Централізоване водопостачання 97 224,88 95 138,07 -2 086,81 -2,15 

Централізоване водовідведення 116 147,29 115 524,2 -623,09 -0,54 

 

          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 реалізаціїї: 

 

Вид послуги 2021 Примітка 

водопостачання 6 884,11 перевитрати 

водовідведення 6 148,79 перевитрати 

   
 

4 
підпункт 10 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо дотримання фінансового плану використання 

коштів, передбачених для виконання інвестиційної 

програми, та графіка здійснення заходів такої 

програми з використанням зазначених коштів з 

урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за 

виконанням інвестиційних програм у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання 

та водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року 

№ 552  

                  (п. 2.38 Акт № 309 с. 55-563) 

ІП 

Обсяг фінансування згідно з фінансовим планом, тис. грн без ПДВ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

план факт план факт план факт план факт 

2021 рік         

Водопостачання  1 947,49 0,00 993,67 1 414,57 730,59 1 954,69 713,05 835,52 

Водовідведення 1 818,99 0,00 989,63 4 665,43 2001,89 645,04 997,09 860,26 

Ліцензіат не дотримувався затвердженого фінансового плану здійснення заходів 

Інвестиційної програми на  2021 рік.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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5 

підпункт 6 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 
 

 

щодо надання в установленому органом 

ліцензування порядку і строки форм звітності за 

ліцензованим видом діяльності      

(п. 2.39 Акт № 309  с. 56-59) 

           

          Перевіркою встановлено, що КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»  подавало до НКРЕКП подавало 

до НКРЕКП форми звітності водопостачання за окремі періоди із порушенням термінів 

подання, а саме: форми звітності № 8 – НКРЕКП – водопостачання/ водовідведення 

(квартальна) до НКРЕКП за IV квартал 2021 року  на  1 день,  уточненої форми - під час 

перевірки. 

 

          
           Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки                                              

КП «Луцькводоканал» за 2021 рік з урахуванням недофінансування/економії за статтями витрат 

у структурі тарифів,  перевитрат на фінансування схваленої інвестиційної програми становить:  

 

 

Вид ліцензованої діяльності 

 

Відхилення  у використанні коштів за 2021 рік,                                           

тис. грн (без ПДВ) 

 

окремі статті 

витрат  

витрати на  

ремонти 

(економія)  

 ІП Всього 

гр.3+гр.4 

1 2 3 4 5 

централізоване водопостачання 6 884,11 -254,39 42,07 -212,32 

централізоване водовідведення 6 148,79 -983,61 521,41 -462,20 

Разом 13 032,90 -1 238,00 563,48 -674,52 

 

          Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 07.11.2021 № 1585/1-05 з поясненнями до 

Aкту перевірки від 02.11.2022 № 309, службову записку Департаменту із регулювання у сфері 

централізованго водопостачання та водовідведення від 11.11.2022 № 665/19-22, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходу державного регулювання»: 

           1. Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 

03339489) щодо недопущення надалі порушення законодавства у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення; 

 2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» відповідно до 

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 

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

послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, до 01 березня 2023 року включити до Річного 

інвестиційного плану на 2023 рік додаткові заходи за рахунок економії  витрат на ремонти у 

структурі встановлених тарифів на 2021 рік (без додаткових джерел фінансування) на загальну 

суму 674,52 тис. грн  (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання –  212,32 тис. грн, з 

водовідведення – 462,20 тис. грн. 

Про включення додаткових заходів до Річного інвестиційного плану на 

2023 рік письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
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сферах енергетики та комунальних послуг, та Сектор Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Волинській області (з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів), але не пізніше 15 робочих 

днів після закінчення зазначеного терміну виконання. 

 

 
Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                                     Ярослав ЗЕЛЕНЮК 



                                                                                                       ПРОЄКТ  

 
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                      Київ                                          № ______________ 
 
 
 
 
 

Про застереження КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

щодо недопущення надалі порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання 

 

 
 

 

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 02 листопада 2022 року № 309, 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 № 314, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339489) 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 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
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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: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо зобов’язання споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів; 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання в 

установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за 

ліцензованим видом діяльності; 

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552; 

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, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням.  

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 1. Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339489) щодо недопущення надалі 

порушення Ліцензійних умов. 

 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код 

ЄДРПОУ 03339489) відповідно до Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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року № 1131, до 01 березня 2023 року включити до Річного інвестиційного 

плану на 2023 рік додаткові заходи за рахунок економії  витрат на ремонти у 

структурі встановлених тарифів на 2021 рік (без додаткових джерел 

фінансування) на загальну суму 674,52 тис. грн  (без ПДВ), у тому числі: з 

водопостачання –  212,32 тис. грн, з водовідведення – 462,20 тис. грн. 

Про включення додаткових заходів до Річного інвестиційного плану на 

2023 рік письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Сектор 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, у Волинській області (з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів), але не пізніше 15 робочих днів після 

закінчення зазначеного терміну виконання. 

 

 

Голова НКРЕКП                                     К. Ущаповський 


