
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

____ ___________ 2023 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» 

за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання» 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» 

 
Сектором НКРЕКП у Івано-Франківській області відповідно до постанови про 

проведення перевірки від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами) за посвідченням від  

04 листопада 2022 року № 376 у термін з 06 грудня 2022 року по 02 січня 2023 року 

проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (далі – КП «Івано-Франківськводоекотехпром», 

Підприємство) за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2021 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 січня 2023 

року № 1 (далі – Акт № 1) та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов: 

 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
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 водовідведення, а саме: 

       постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг копій фінансової 

звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» 

(п. 2.41 Акта № 1 с. 132-134) 

постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року  

№ 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» 

                          (п.1.3 Акт № 1 с. 5-9)  

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/20.08.2021/Akt-420_20.08.2021_Lvivvodokanal.PDF
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 встановлено, що ліцензіатом подано фінансову звітність до НКРЕКП з 

порушенням встановленого терміну від 6 до 13 днів, до Сектору НКРЕКП – від 4 до 18 днів. 

Аналізом ліцензованої діяльності Підприємства встановлено, що при здійсненні 

ліцензованої діяльності має місце відхилення фактичних витрат Підприємства від витрат 

згідно зі статтями, затвердженими у структурі тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, чим порушено вимоги постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 

року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» зі змінами. 
 

2 
підпункт 2 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо повідомлення орган ліцензування про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не 

пізніше одного місяця з дня настання таких змін 
(п. 2.2 Акта № 1 с. 12-13) 

          Відповідно до пункту 3 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 307 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення» ліцензіати мали привести свою 

господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу 

ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності» протягом двох місяців з дати набрання 

чинності цієї постанови, тобто до 19 липня 2017 року. Підприємство в період з 2017 року до 

початку перевірки не подало до НКРЕКП в установленому порядку Відомості про засоби 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення та Відомості про місця провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за 

формою, наведеною у додатках 2 та 3 Ліцензійних умов.  

Листами від 05.12.2022 № 75.1.3/9055 та від 19.12.2022 № 75.1.3/9122 Ліцензіат надав 

до НКРЕКП та  комісії з проведення перевірки Відомості про засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та /або централізованого 

водовідведення за 2019 – 2021 роки та Відомості про місця провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення за 

2019 – 2021 роки за формою, наведеною у додатках 2 та 3 Ліцензійних умов. 

 

3 
підпункт 19 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуги з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених 

приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 

лютого 2016 року № 163 
(п. 2.13 Акта № 1 с. 29-32) 

З необхідної кількості 16 030 одиниць приладів обліку станом на 31.12.2021 

Ліцензіатом було забезпечено фактично 15 679 одиниць, що становить 97,81 %. 

Ліцензіат листом від 21.12.2022 № 75.2.4/9143 повідомив НКРЕКП, що вузлами 

комерційного обліку в м. Івано-Франківську обладнано усі багатоквартирні будинки. 

Обслуговування та заміну цих вузлів здійснює КП «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ». Будинки індивідуальної забудови (приватний сектор) 

також оснащені приладами обліку, однак вони є власністю споживача, відповідно досягти 

100% результату на звітний період не є можливим, оскільки зведені дані несуть змінний 

характер. Зокрема, усі прилади обліку підлягають черговій періодичній повірці, а у разі, якщо 

за результатами метрологічних вимірювань вони не відповідають вимогам для подальшої 

експлуатації, то підлягають заміні.  
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4 
підпункт 25 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо забезпечення комерційного обліку електричної 

енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку 

 (п. 2.17 Акта № 1 с. 36-38) 

Станом на момент перевірки автоматизованою системою комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ) обладнано 69 точок з 71 наявних. 

Згідно з поясненнями КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ», наданими 

листом від 06.01.2023 № 75.3.4/17, у відповідності до пункту 5.13.1 глави 5.13 розділу V 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

14.03.2018 № 311, об’єкти, які не обладнані системою АСКОЕ, а саме: ПНС по  

вул. Коновальця 46 та ПНС по вул. Миру, 90 мають рівень напруги для точок вимірювання, 

який дорівнює 1, приєднану потужність до 160 кВА (150 кВт), сумарний середньомісячний 

обсяг споживання по кожному об’єкту до 20 кВт тому для таких точок вимірювання об'єктів з 

середньомісячним обсягом споживання електричної енергії до 50 тис. кВт·год, наявність 

функції інтервального обліку та дистанційного зчитування не вимагається. 

 

5 

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, п.2.32 Акт № 1 с. 46-104, 108-109) 

Перевіркою встановлено відхилення показників фактичних обсягів реалізації 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від обсягів, врахованих 

у тарифі. 

2019 рік 
 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

11 152,56 9 779,23 -1 373,33 -12,31 

Централізоване водовідведення 

12 383,96 10 843,57 -1 540,39 -12,44 
 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2019 року фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 77 188,408 тис. грн, що на 13 753,788 тис. грн (22 %) більше 

скоригованих планових витрат 63 434,620 тис. грн, при цьому фактичні витрати складають 

7,8931 грн/м
3
, що на 1,4064 грн/м

3
 більше коригованих витрат, які становили 6,4867 грн/м

3
. 

 

Електроенергія  

Витрати Підприємства на електроенергію у 2019 році склали 14 811,87 тис. грн, що на 

3 144,94 тис. грн (27 %) більше скоригованого планового рівня витрат 11 666,93 тис. грн, в 

основному за рахунок збільшення ціни 1 кВт*год. 

 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 
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тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр

*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

2 класу напруги 4 789,413 2,4212 11 596,258 5 654,805 2,6193 14 811,868 865,392 0,198 3 215,610 

реактивна  1197,542 0,0590 70,671 0 0 0 -1197,542 -  0,059 -   70,671 

Всього х х 11 666,93 х х 14 811,87 х х 3 144,94 

Перевищення витрат на електроенергію за рахунок понаднормативних витрат та втрат 

води на 1 392,88 тис. грн складає 1 752,06 тис. грн (3 144,94-1 392,88) або 15 %. При цьому 

фактичні продуктивні витрати на електроенергію 13 418,99 тис. грн. 

 

Витрати на реагенти 

Витрати підприємства на придбання реагентів у 2019 році відповідно до звітних даних 

склали 2 464,97 тис. грн, що на 1 407,41 тис. грн (133%) більше скоригованого планового 

рівня витрат 1 057,56 тис. грн.  

 

Назва реагенту  

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 

планові 

витрати 

відповідно до 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Вартість, т 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн / т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн / т 

Вартість, 

тис. грн 

Коагулянт 

РАХ 18 59,609 11,544 688,12    603,39 110,46 12,571   1 388,596    50,851 1,027 785,210 

Сіль 151,156 2,958  447,17    392,11 101,832 3,362 342,390    -49,324 0,404 -49,718 

Гiпохлорит 

марки «А» 3,823 18,515 70,78    62,07 69,247 10,599 733,982    65,424 -7,915 671,916 

Всього Х Х   1 206,076    1 057,56    Х Х   2 464,97    Х Х 1 407,41 

Перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних витрат та 

втрат води складає 126,26 тис. грн. Таким чином, фактичні продуктивні витрати на реагенти 

складають 2 338,71 тис. грн (2 464,97-126,26) або 121 %. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

 

Найменування показників (статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

 

 

 

Відхилення від 

фактичних витрат від 

коригованої 

структури тарифу                   

 

Прямі матеріальні витрати 1 301,914 1 141,596 1 307,995 166,399 

матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) 1 301,914 1 141,596 1 250,725 

 

109,129 

підрядний спосіб 0 0 57,270 57,270 

Інші загальновиробничі витрати 

(ремонти) 907,933 796,130 1 976,450 

 

1180,320 

господарський спосіб 907,933 796,130 1 517,342 721,212 

підрядний спосіб 0 0 459,108 459,108 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 

10,665 9,352 0 -9,352 

господарський спосіб 10,665 9,352 0 -9,352 

Інші витрати на збут (ремонти) 27,396 24,022 0,359 -23,663 

господарський спосіб 27,396 24,022 0,359 -23,663 

Разом 2 247,908 1 971,101 3 284,804 1 313,703 
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Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 28 979,01 тис. грн, що на      

5 083,19 тис. грн (21 %) більше скоригованого планового рівня витрат 23 895,82 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Прямі 111,81 8 750,97 6 522,31 85,5 9 262,65 9027,92 - 26,31 511,68 2505,72 

Загально-

виробничі 127,54 9 960,20 6 507,81 150 11 810,67 6561,48 22,46 1 850,46 53,58 

Адмінист

ративні 23,17 3 056,44 10 993,53 20,5 5 251,81 21348,80 -2,67 2 195,36 10355,96 

Всього 26,32 2 128,20 6 738,44 29 2 653,89 7626,13 2,68 525,70 887,91 

 288,84 23 895,81 6 894,25 285 28 979,01 8 473,40 -4 5 083,19 1 579,20 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 6 127,74 тис. грн, що на 870,66 тис. 

грн (17 %) більше скоригованого планового рівня витрат 5 257,08 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, % 

Прямі 1925,214 2001,149 75,935 4 

Загальновиробничі 2191,246 2408,733 217,487 10 

Адміністративні 672,419 1139,454 467,035 69 

Збут 468,204 578,406 110,202 24 

Всього 5 257,08 6 127,74 870,66 17 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ», 

пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових 

платежів при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання у 2019 році склали 

2296,56 тис. грн, що на 544,28 тис. грн (31 %) більше скоригованого планового рівня витрат 

1752,28 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 

Плата за землю 289,595 584,525 294,930 

Екологічний податок 82,232 11,811 -70,421 

Рентна плата за користування надрами 
2,268 0 -2,268 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
1 378,188 1 700,221 322,033 

ВСЬОГО 1 752,28 2 296,56 544,28 

 

Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 232,12 368,44 136,32 
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За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2019 рік, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало (-)74,34 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали (+)9 685,04 тис. грн, в 

цілому перевитрати склали  (+) 9 610,70 тис. грн.  

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

інші прямі витрати (опалення 

приміщення) 
122,56 54,30 -68,26 

внесок на регулювання 40,87 34,79 -6,08 

ВСЬОГО 163,43 89,09 -74,34 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія (без 

понаднормативних витрат та 

втрат) 

11 666,93 13 418,99 1 752,06 

реагенти у складі прямих витрат 

(без понаднормативних витрат та 

втрат) 

1 057,56 2 338,71 1 281,15 

витрати на оплату праці 23 895,81 28 979,01 5 083,20 

відрахування на соціальні заходи 5 257,08 6 127,74 870,66 

інші загальновиробничі витрати 

(газ для опалення) 
96,24 113,61 17,37 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

1 752,28 2 296,56 544,28 

фінансові витрати 232,12 368,44 136,32 

ВСЬОГО 43 958,02 53 643,06 9 685,04 

В ЦІЛОМУ 44 121,45 53 732,15 9 610,70 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2019 року фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 89 398,25 тис. грн, що на 13 478,70 тис. грн (18%) більше 

скоригованих планових витрат 75 919,55 тис. грн, при цьому фактичні витрати складають 

8,2444 грн/м
3
, що на 1,243 грн/м

3
 більше планових витрат 7,0013 грн/м

3
. 

 

Електроенергія  

Фактичні витрати на електроенергію у 2019 році відповідно до звітних даних склали 

10 998,99 тис. грн, що на 624,01 тис. грн (6 %) більші скоригованого планового рівня витрат 

10 374,98 тис. грн, при цьому у натуральних величинах спостерігається економія за рахунок 

зменшення обсягу пропуску стічних вод.  

 

Електрична 
енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Факт Відхилення 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн / кВАр* 

год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 5 487,752 1,8783 10 307,530 5 418,13 1,9434 10 529,508 - 69,622 0,065 221,978 

2 класу напруги 0 0 0 112,256 2,6193 294,037 112,256 2,619 294,037 

реактивна  1 148,666 0,0587 67,445 3 209,2 0,0547 175,445 2 060,537 -  0,004 108,000 

Всього х х 10 374,98 х х 10 998,99 х х 624,01 
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Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

 

Найменування показників  

(статті витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації 

 

 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифу           

Прямі матеріальні витрати 753,443 659,722 467,057 -192,665 

матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси (ремонти) 

753,443 659,722 467,057 -192,665 

Інші загальновиробничі витрати 

(ремонти) 

1 044,647 914,703 1 976,450 1 061,747 

господарський спосіб 1 044,647 914,703 1 517,342 602,639 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 

12,444 10,896 0 -10,896 

господарський спосіб 12,444 10,896  -10,896 

Інші витрати на збут (ремонти) 31,970 27,993 0,359 -27,634 

господарський спосіб 31,970 27,993 0,359 -27,634 

Разом 1 842,504 1 613,315 2 443,866 830,551 

 

  Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 30 097,93 тис. грн, що на                             

2 808,88 тис. грн (10 %) більше скоригованого планового рівня витрат 27 289,05 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 
заробітна плата, 

грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 117,59 9 121,02 6 464,06 100,5  10 381,56    8 608,26 -17,09   1 260,59    2 144,44 

Загальновиро

бничі 
150,43 12 038,65 6 669,11 150  11 810,67        6 561,48    -0,43 - 227,93    -107,51 

Адміністрати

вні 
27,32 3 559,60 10 859,18 20,5    5 251,81      21348,80    -6,82    1 692,22    10 491,11 

Збут 31,03 2 569,78 6 900,38 29    2 653,89    7 626,13 -2,03 84,12 724,83 

Всього 326,37 27 289,05 6 967,93 300 30 097,93      360,54    -26,37 2 808,88  1392,75    

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 6 374,5 тис. грн, що на  

370,49 тис. грн (6 %) більше скоригованого планового рівня витрат 6 003,56 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах,  тис. 

грн 

Відхилення, % 

Прямі 2006,614 2247,456 240,842 12 

Загальновиробничі 2648,492 2408,733 -239,759 -9 

Адміністративні 783,109 1139,454 356,345 46 

Збут 565,349 578,406 13,057 2 

Всього 6 003,56 6 374,05 370,49 6 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

В 2019 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водовідведення склали 977,61 тис. грн, що на 107,84 тис. грн більше, ніж враховано в 

скоригованому в тарифі 869,77 тис. грн.  
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Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

податок на землю 194,012 129,816 -64,196 

екологічний податок 665,175 833,112 167,937 

рентна плата за 

користування надрами 0 
7,243 7,243 

рентна плата за спеціальне 

використання води 10,586 
7,437 - 3,149 

Разом 869,77 977,61 107,84 

 

Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 3 280 ,13 5 772,15 2 492,02 

 

          За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2019 рік, скоригованого на фактичний обсяг реалізації, встановлено, що 

недофінансування окремих статей витрат склало (-) 382,69 тис. грн, перевитрати за окремими 

статтями склали (+) 6 416,54 тис. грн, в цілому перевитрати склали (+) 6 033,84 тис. грн 
 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансув

ання тис. грн 

опалення  372,37 0 -372,37 

внесок на регулювання 60,48 50,16 -10,32 

ВСЬОГО 432,85 50,16 -382,69 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія  10 374,98 10 998,99 624,01 

витрати на оплату праці 27 289,05 30 097,93 2 808,88 

відрахування на соціальні заходи 6 003,56 6 374,05 370,49 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

869,77 977,61 107,84 

газ для опалення (адміністративні  + 

загальновиробничі) 
100,30 113,61 13,31 

фінансові витрати 3 280,13 5 772,15 2 492,02 

ВСЬОГО 47 917,80 54 334,34 6 416,54 

В ЦІЛОМУ 48 350,65 54 384,49 6 033,84 

 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення за 

2019 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що втрати та витрати Підприємства у 2019 році не 

перевищують рівень, встановлений ІТНВПВ, при цьому відхилення втрат та витрат з 

врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах у 2019 році у 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» склали 7,98 % або 1 583,89 тис.м
3
. 
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2020 рік 
 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

10 777,31 9 346,23 -1 431,08 -13,28 

Централізоване водовідведення 

12 144,71 10 370,30 -1 774,41 -14,61 
 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2020 року фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 88 978,703 тис. грн, що на 12 451,440 тис. грн (16 %) більше 

скоригованих планових витрат 76 527,26, при цьому фактичні витрати складають 9,5203 

грн/м
3
, що на 1,3322 грн/м

3
 більше коригованих витрат, які становили 8,1881 грн/м

3
. 

 

Електроенергія  

Фактичні витрати на електроенергію у 2020 році відповідно до звітних даних склали 

13 571,80 тис. грн, що на 127,71 тис. грн (1%) менше скоригованого планового рівня витрат 

врахованого в тарифі 13 699,51 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 
кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 
год; 

грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 
кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 
год; 

грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год / 

тис. 
кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 
год; 

грн/ 

кВАр*год. 

Вартість, 

тис. грн 

2 класу напруги   4 955,004        2,7525    13 638,622     5 282,115        2,5694    13 571,799        327,111    -  0,183    - 66,823    

реактивна  1 009,82    0,0603        60,892                   0              0     0      -  1 009,82    -  0,060    -  60,892    

Всього х х  13 699,51    х  х  13 571,80    х х  -  127,71    

          Перевищення витрат на електроенергію за рахунок понаднормативних витрат та втрат 

води складає 2 621,98 тис. грн або 20 %. При цьому фактичні витрати на електроенергію без 

понаднормативних витрат та втрат води склали 10 949,82 тис. грн. 

 

  Витрати на реагенти 

Витрати підприємства на придбання реагентів у 2020 році відповідно до звітних даних 

склали 3 429,65 тис. грн, що на 2 266,98 тис. грн (195%) більше скоригованого планового 

рівня витрат 1 162,67 тис. грн. 

 

Назва 

реагенту 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Кориговані 

планові 

витрати 
відповідно 

до 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення  

Кількість, 
 т  

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Вартість, 
тис. грн 

Кількість, 
т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість, 
тис. грн 

Кількість, 
т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість, 
тис. грн 

Коагулянт РАХ 18 60,225 12,549    755,75    
             

655,39    
150,32 12,482 1 876,235    90,095 -0,067 1 220,845    

Сіль 146,46 3,808    557,77      483,71    11,977 8,888    106,448    -134,48 5,079 - 377,259    

Гiпохлорит марки 

«А» 
1,468 18,516 

      

27,18    

               

23,57    
124,393 11,632 1 446,971    122,925 -6,884 1 423,399    

Всього Х Х 1 340,70         1 162,67    Х Х 3 429,65   Х Х 2 266,98    
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При цьому, перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних 

витрат та втрат води складає 223,40 тис. грн. Таким чином, фактичні витрати на реагенти 

складають 3 206,26 тис. грн (3 429,65 – 223,40) або 176 %. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

 

Найменування показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані  

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифу                 

Прямі матеріальні витрати 1679,076 1 456,111 1 064,340 -391,77 

матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси (ремонти) 
1 679,076 1456,111 

 

1 005,600 

 

-450,511 

підрядний спосіб 0 0 58,740 58,74 

Інші загальновиробничі витрати 

(ремонти) 
890,678 772,405 

1 737,139 964,734 

господарський спосіб 890,678 772,405 1 390,556 618,151 

підрядний спосіб 0 0 346,582 346,582 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 
260,680 226,064 

 

0 

 

-226,064 

господарський спосіб 260,680 226,064 0 -226,064 

Інші витрати на збут (ремонти) 2,619 2,271 0 2,271 

господарський спосіб 2,619 2,271 0 2,271 

Разом 2 833,053 2 456,852 2 801,479 344,627 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 36 643,54 тис. грн, що на                             

3 697,06 тис. грн (11 %) більше скоригованого планового рівня витрат 32 946,48 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2020 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Середньо

-облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Середньо

-облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Прямі 107,85 11 839,35 9 148,68 90 11 684,15 10 818,66 -17,85 -155,20 1 670,65 

Загально 

виробничі 128,62 14 710,71 9 531,95 157 15 530,80 8 243,52 28,38 820,09 -1 287,59 

Адміністра
тивні 21,69 3 637,11 13 976,18 22,5 5 947,12 22 026,36 0,81 2 310,01 8 052,53 

Збут 25,19 2 759,31 9 127,17 31,5 3 481,47 9 210,24 6,31 722,16 81,91 

Всього 283,35 32 946,48 9 690,24 301 36 643,54 10 144,94 17,65 3 697,06 454,37 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 7 714,52 тис. грн, що на  

466,29 тис. грн (6 %) більше скоригованого планового рівня витрат 7 248,23 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. 

грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
2604,657 2459,146 

-145,511 -6 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
3236,355 3200,674 

-35,681 -1 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
800,164 1299,663 

499,499 62 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
607,049 755,035 

147,985 24 

Всього 7 248,23 7 714,52 466,29 6 
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Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею склали 2 591,47 тис. грн, 

що на 684,57 тис. грн більше ніж враховано в скорегованому в тарифі 1 906,90 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 

податок на землю 326,227 547,071 220,844 

екологічний податок 38,750 8,645 -30,106 

рентна плата за користування 

надрами 
0 0 0 

рентна плата за спеціальне 

використання води 
1 541,927 2 035,752 493,825 

Разом 1 906,90 2 591,47 684,57 

 

Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові витрати 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 212,09 254,17 42,08 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2020 рік, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало (-) 2 825,94 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали (+) 6 944,03 тис. грн, в 

цілому перевитрати склали (+) 4 118,09 тис. грн.  

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

опалення 147,23 77,04 -70,19 

газ для опалення 97,59 91,53 -6,06 

електроенергія (без 

понаднормативних витрат та 

втрат) 

13 699,51 10 949,82 -2 749,69 

Всього: 13 944,33 11 118,39 -2 825,94 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти (без 

понаднормативних витрат та 

втрат) 

1 162,67 3 206,264 2 043,59 

внесок на регулювання 48,55 59,00 10,45 

витрати на оплату праці 32 946,48 36 643,54 3 697,06 

відрахування на соціальні заходи 7 248,23 7 714,52 466,29 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

1 906,90 2 591,47 684,57 

фінансові витрати 212,09  254,17 42,08    

Всього: 43 524,92 50 468,95 6 944,03 

В ЦІЛОМУ 57 469,25 61 587,35 4 118,09 
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Централізоване водовідведення 

За підсумками 2020 року фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 92 075,781 тис. грн, що на 4 322,305 тис. грн (5 %) більше 

скоригованих планових витрат, при цьому фактичні витрати складають 8,8788 грн/м
3
, що на 

0,4168 грн/м
3
 більше планових витрат 8,4620 грн/м

3
.
 

 

Електроенергія  

           Фактичні витрати на електроенергію у 2020 році відповідно до звітних даних склали 

9 941,11  тис. грн, що на 627,53 тис. грн (6%) менше скоригованого планового рівня витрат 

10 568,64 тис. грн. 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр

*год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 

грн/кВ

Ар*год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВА

р*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 5 416,399 1,9403 10 509,216 5403,20 1,7586 9502,254 -13,195 -  0,182 -1006,96 

2 класу напруги 0 0 0 122,686 2,5694 315,228 122,686 2,569 315,228 

реактивна  985,510 0,0603 59,427 2 700,3 0,0458 123,626 1714,765 -  0,015 64,199 

Всього х х 10 568,64 х х 9 941,11 х х - 627,53 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

 

Найменування показників 

 (статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

Відхилення від 

коригованої структури 

тарифу                   

Прямі матеріальні витрати 904,110 772,010 483,456 -288,554 

матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси (ремонти) 
904,110 772,010 431,086 -340,924 

підрядний спосіб 0 0 52,370 -52,37 

Інші загальновиробничі витрати 

(ремонти) 
1 007,563 860,348 1737,139 876,791 

господарський спосіб 1 007,563 860,348 1390,556 530,208 

підрядний спосіб 0 0 346,582 346,582 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 
295,635 252,440 0 -252,44 

господарський спосіб 295,635 252,440 0 -252,44 

Інші витрати на збут (ремонти) 3,160 2,698 0 2,698 

господарський спосіб 3,160 2,698 0 2,698 

Разом 2 210,468 1 887,497 2 220,594 -1 666,9 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 38 149,43 тис. грн, що на  

174,20  тис. грн або на 0,46 % більше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 37 975,22 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2020 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 
129,58 14 275,32   

             

9 180,51   

 

112 

           

13 190,04   

             

9 814,02   -17,58 

           

-1 085,29 

              

633,51   

Загальновир

обничі 144,91  16 481,05   

             

9 477,75   

 

157 

           

15 530,80   

             

8 243,52   12,09 -  950,25   -  1 234,23  

Адміністрат

ивні 24,60    4 104,79  

          

 13 905,10   

 

22,5 

            

 5 947,11  

           

 22 026,36   -2,10 

             

1 842,33   

            

 8 121,26   
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Збут 28,57 

            

 3 114,06   

            

9 083,14   

 

31,5 

            

3 481,47   

            

9 210,24   2,93 

              

367,41  

              

127,10   

Всього 
327,66 

         

37 975,22   

          

 9 658,19   

 

323 

        

38 149,43   

           

9 842,47   -4,66 

             

174,20   

             

184,28  

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 8 129,10 тис. грн, що на                    

225,45 тис. грн (3 %) менше скоригованого планового рівня витрат 8 354,55 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн. 

Відхилення, % 

Витрати на соціальні заходи у 

складі прямих витрат 
3140,571 2873,728 -266,843 -8 

Витрати на соціальні заходи у 

складі загальновиробничих витрат   
3625,831 3200,674 -425,157 -12 

Витрати на соціальні заходи у 

складі інших адміністративних 

витрат 

903,052 1299,663 396,610 44 

Витрати на соціальні заходи у 

складі інших збутових витрат 
685,094 755,035 69,940 10 

Всього 8 354,55 8 129,10 -225,45 -3 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

В 2020 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водовідведення склали 1 011,68 тис. грн, що на 72,71 тис. грн більше, ніж враховано в 

скоригованому в тарифі  938,97 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 

податок на землю 207,891 137,492 -70,399 

екологічний податок 718,805 860,948 142,142 

рентна плата за користування 

надрами 0 
6,873 6,873 

рентна плата за спеціальне 

використання води 12,275 
6,371 -5,904 

Разом 938,97 1 011,68 72,71 

 

Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові витрати 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 3 237,75 3 981,99 744,24 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2020 рік, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало (-) 932,83 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали (+) 991,16 тис. грн, в 

цілому перевитрати склали (+) 58,33 тис. грн.  

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 
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електроенергія  10 568,64 9 941,11 -627,53 

відрахування на соціальні заходи 8 354,55 8 129,10 -225,45 

опалення  60,45 0 -60,45 

газ для опалення 108,35 91,53 -16,82 

внесок на регулювання 61,58 58,999 -2,581 

Всього: 19 153,57 18 220,74 -932,83 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на оплату праці 37 975,22 38 149,43 174,21 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

938,97  1 011,68 72,71 

фінансові витрати 3 237,75    3 981,99     744,24   

ВСЬОГО 42 151,94 43 143,10 991,16 

В ЦІЛОМУ 61 305,51 61 363,84 58,33  

 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення 

за 2020 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що втрати та витрати Підприємства у 2020 році не 

перевищують рівень, встановлений ІТНВПВ, при цьому відхилення втрат та витрат з 

врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах у 2020 році у 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» склали 9,39 % або 1 795,70 тис.м
3
. 

 

2021 рік 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

10 949,66 9 532,15  -1 417,51 -12,95 

Централізоване водовідведення 

11 973,72 10 792,22  -1 181,50 -9,87 
 

 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 96 731,986 тис. грн, що на 9 541,972 тис. грн (11 %) більше 

скоригованих планових витрат 87 190,014 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати 

складають 10,148 грн/м
3
, що на 1,001 грн/м

3
 більше коригованих витрат, які становили 9,1469 

грн/м
3
. 

 

Електроенергія  

Фактичні витрати на електроенергію у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

17 777,94 тис. грн, що на 1 403,55 тис. грн (9 %) більші скоригованого планового рівня витрат 

врахованого в тарифі 16 374,39 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 
тис. 

кВАр*год. 

ціна 
грн/кВт* 

год; 

грн/ 
кВАр*год. 

Вартість,  
тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 
тис. 

кВАр*год. 

ціна 
грн/кВт* 

год; 

грн/ 
кВАр*год. 

Вартість,  
тис. грн 

тис.кВт* 

год / 
тис. 

кВАр*год. 

ціна 
грн/кВт* 

год; 

грн/ 
кВАр*год. 

Вартість, 
тис. грн 

2 класу напруги 4 976,877 3,2747 16 297,780 5 559,350 3,1978 17 777,936 582,473 -  0,077 1 480,156 
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реактивна  1 396,781 0,0548 76,611 - - - -  1 396,781 -  0,055 - 76,611 

Всього х х 16 374,39 х х 17 777,94 х х 1 403,55 

При цьому, перевищення витрат на електроенергію за рахунок понаднормативних 

витрат та втрат води складає  2 848,22 тис. грн. Таким чином, фактичні продуктивні витрати 

на електроенергію складають 14 929,72 тис. грн. 

 

  Витрати на реагенти 

Витрати підприємства на придбання реагентів у 2021 році відповідно до звітних даних 

склали 1 733,33 тис. грн, що на 458,16 тис. грн (36%) більше скоригованого планового рівня 

витрат 1 275,17 тис. грн. 

 

Назва реагенту 

Передбачено тарифом з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Кориговані 

планові 
витрати 

відповідно 

до 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення  

Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту 

тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

 

Вартість, 

тис. грн 
Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту 

тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Коагулянт РАХ 18 70,46 12,65 891,319 
      

775,929    
79,18 12,292 973,254 8,72 -0,358 197,326 

Сіль 134 3,88 519,920   452,611    126,759 3,854 488,529 -7,241 -0,026 35,918 

Гiпохлорит 
марки «А» 

4,56 11,745 53,559    46,625    23,11 11,75 271,543 18,55 0,005 224,918 

Всього Х Х 1 464,798      1 275,17    Х Х  1 733,33    Х Х 458,16 

          Перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних витрат та 

втрат води складає 222,97 тис. грн. Таким чином, фактичні продуктивні витрати на реагенти 

складають 1 510,36 тис. грн. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

Найменування показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації 

 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифу                   

Прямі матеріальні витрати 1 345,552 1 171,357 1 658,431 487,07 

матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси (ремонти) 
1 255,222 1 092,721 1 590,194 497,473 

підрядний спосіб 90,330 78,636 68,237 -10,399 

Інші загальновиробничі витрати 

(ремонти) 
1 686,350 1 468,035 1 770,202 302,167 

господарський спосіб 1 686,350 1 468,035 1 770,202 302,167 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 
116,680 101,575 332,214 230,639 

підрядний спосіб 116,680 101,575 332,214 230,639 

Інші витрати на збут (ремонти) 14,720 12,814 0 -12,814 

господарський спосіб 14,720 12,814 0 0 

Разом 3 163,30 2 753,78 3 760,85 1 007,07 

 

Витрати на оплату праці  

          У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 38 491,25 тис. грн, що на                     

1 443,48 тис. грн (-4 %) менше скоригованого планового рівня витрат 39 934,73 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

Фонд 

оплати 

Середня 

заробітна 

Середньо

-облікова 

Фонд 

оплати 

Середня 

заробітна 

Середньо

-облікова 

Фонд 

оплати 

Середня 

заробітна 
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чисельність праці, 

тис. грн 

плата, 

грн 

чисель-

ність 

праці, 

тис. грн 

плата, 

грн 

чисель-

ність 

праці, 

тис. грн 

плата, 

грн 

Прямі 
108,53 

          

 13 549,99   

           

10 403,99  86,5 12 130,27 

           

11 686,19   -22,03  -1 419,72    1 282,21   

Загальновиро

бничі 137,70 

           

18 076,71   

           

10 939,51  161 16 492,11 

            

 8 536,29   23,30 - 1 584,60   -  2 403,22  

Адміністра
тивні 24,19 

             
4 647,33   

           
16 009,70  23 6 078,66 

           
22 024,13   -1,19    1 431,33      6 014,44  

Збут 29,39 

            

3 660,70   

          

 10 378,95   34,5 3 790,20 

             

9 155,07   5,11 

              

129,50   - 1 223,88   

Всього 
299,82 

           

39 934,73  

          

 11 099,78  305 

          

 38 491,25   

           

10 516,73   5,18 - 1 443,48  - 583,05  

 

Відрахування на соціальні заходи 

          У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 8 069,50 тис. грн, що на                          

716,17 тис. грн (8 %) менше скоригованого планового рівня витрат 8 785,67 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
2980,997 2559,785 -421,212 -14 -14 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
3976,877 3388,152 -588,725 -15 -15 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
1022,414 1297,521 275,107 27 27 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
805,353 824,042 18,689 2 2 

Всього 8785,67 8069,50 -716,17 -8 -8 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водопостачання склали 1 994,00 тис. грн, що на 36,94 тис. грн менше, ніж враховано в 

скоригованому в тарифі 2030,94 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 

податок на землю 540,018 86,205 - 453,813 

екологічний податок 10,812 9,203 -1,609 

рентна плата за користування надрами 0 0 0 

рентна плата за спеціальне 

використання води 
1 480,110 1 898,594 418,484 

Разом 2 030,94 1 994,00 - 36,94 

 

Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 85,53 69,68 -15,85 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2021 рік, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало (-) 3 671,30 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали (+) 523,92 тис. грн, в 

цілому недофінансування склали (-) 3 671,30 тис. грн.  
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

електроенергія (без понаднормативних 

витрат та втрат) 
16 374,39 14 929,72 -1 444,67 

витрати на оплату праці 39 934,73 38 491,25 -1 443,48 

відрахування на соціальні заходи 8 785,67 8 069,50 -716,17 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

2 030,94 1 994,00 -36,94 

внесок на регулювання 81,00 66,81 -14,19 

фінансові витрати 85,53 69,68 -15,85 

Всього: 67 292,26 63 620,96 -3 671,30 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти (без 

понаднормативних витрат та втрат) 
1 275,17 1 510,36 235,19 

газ та дрова для опалення 174,54 463,27 288,73 

Всього: 1 449,71 1 973,63 523,92 

В ЦІЛОМУ 68 741,97 65 594,59 -3 147,38 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 96 271,741 тис. грн, що на 932,858 тис. грн (1 %) менше 

скоригованих планових витрат згідно фактичних обсягів реалізації, що здешевлює вартість 1 

куб м водовідведення на 0,086 грн/м
3
 . 

 

Електроенергія  

            Фактичні витрати на електроенергію у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

13 144,48 тис. грн, що на 2 496,99 тис. грн (23%) більші скоригованого планового рівня 

витрат 10 647,49 тис. грн. 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год 

ціна 

грн/кВт* 

год; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр

*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр

*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу 

напруги 
4 883,406 2,1641   10 568,175 5 813,04 2,1654 12 587,290 929,63 0,001 2 019,115 

2 класу 

напруги 
 

0 
0 0 

 

127,460 
3,1978 412,424 126,144 2,158 412,424 

реактивна  
 

1 446,635 
0,0548 

 

79,318 

 

2 462,2 
0,0588 144,764 

 

1 015,52 
0,004 65,446 

Всього х х 10 647,49 х х 13 144,48 х х 2 496,99 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

 

Найменування показників 

 (статті витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації 

 

 

 

Фактичні 

витрати на 

ремонти 

Відхилення від 

коригованої структури 

тарифу                 

Прямі матеріальні витрати 555,621 500,798 988,254 487,456 

матеріали, запасні частини та 555,621 500,798 970,054 
469,256 
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інші матеріальні ресурси 

(ремонти) 

підрядний спосіб 0 0 18,200 18,20 

Інші загальновиробничі 

витрати (ремонти) 1 799,210 1 621,682 1 770,202 

 

148,52 

господарський спосіб 1 799,210 1 621,682 1 770,202 148,52 

Інші адміністративні витрати 

(ремонти) 140,740 126,853 332,214 

 

205,361 

підрядний спосіб 140,740 126,853 332,214 205,361 

Інші витрати на збут 

(ремонти) 17,760 16,008 0 

 

-16,008 

господарський спосіб 17,760 16,008 0 -16,008 

 

Разом 2 513,331 2 265,341 3 090,670 

 

825,329 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 40 028,20 тис. грн, що на 4 027,22 

тис. грн менше скоригованого планового рівня витрат 44 055,41 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 
              

129,34   
           

16 798,94   
          

 10 823,54   102,5 
           

13 667,22   
           

11 111,56   - 26,84   - 3 131,72  
              

288,02   

Загально 

виробничі 

              

137,25   

           

18 654,60   

          

 11 326,11   161 

          

 16 492,11   

             

8 536,29   

                

23,75   - 2 162,49   - 2 789,82   

Адміністрати
вні 

                
24,19   

           
  4 811,70  

           
16 572,91   23 

             
6 078,66   

           
22 024,13   - 1,19   

            
 1 267,96     5 451,22   

Збут 

                

29,39   

            

 3 790,17   

           

10 744,82   34,5 

             

3 790,20   

             

9 155,07   

                  

5,11   

                  

0,03   - 1 589,75   

Всього 
              

320,18   

           

44 055,41  

           

11 466,20   321 

           

40 028,19   

           

10 391,54   

                  

0,82   - 4 027,22   -  1 074,67   

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 8 475,03 тис. грн, що на                   

1 217,16 тис. грн (13 %) менше скоригованого планового рівня витрат 9 692,19 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн. 

Відхилення, % 

Прямі 3695,767 2965,318 -730,449 20 

Загальновиробничі 4101,011 3388,152 -715,859 -17 

Адміністративні 1058,574 1297,521 238,947 23 

Збут 833,838 824,042 -9,796 -1 

Всього 9 689,19 8 475,03 -1 217,16 -13 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати у 2021 році склали 997,32 тис. грн, що на 124,00 тис. грн 

(14,2 %) більше скоригованого планового рівня витрат 873,32 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 

податок на землю 109,720 176,750 67,030 

екологічний податок 750,366 807,659 57,293 

рентна плата за користування 

надрами 6,706 

 

6,285 

 

-0,421 

рентна плата за спеціальне 

використання води 6,526 
6,622 0,096 

ВСЬОГО 873,32 997,32 124,00 
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Фінансові витрати 

Найменування показників 

Кориговані планові витрати, 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

Фінансові витрати 2 081,12 1 091,66 - 989,46 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2021 рік, скоригованого на фактичний обсяг реалізації встановлено, що 

недофінансування окремих статей витрат склало (-) 6 250,39 тис. грн, перевитрати за 

окремими статтями склали (+) 2 807,13 тис. грн, в цілому недофінансування склало                     

(-) 3 443,26 тис. грн. 

 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скориговані на 

фактичний 

обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці 44 055,41 40 028,20 -4 027,22 

відрахування на соціальні заходи 9 689,19 8 475,03 -1 214,16 

внесок на регулювання 107,50 87,93 -19,57 

фінансові витрати 2 081,11 1 091,66 - 989,45 

Всього: 55 933,21 49 682,82 -6 250,39 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скориговані на 

фактичний 

обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія  10 647,49 13 144,48 2 496,99 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

873,32 997,32 124,00 

газ та дрова для опалення 152,86 339,00 186,14 

ВСЬОГО 11 673,67 14 480,80 2 807,13 

В ЦІЛОМУ 67 606,88 64 163,62 -3 443,26 

 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення 

за 2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що втрати та витрати Підприємства у 2021 році не 

перевищують рівень, встановлений ІТНВПВ, при цьому відхилення втрат та витрат з 

врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах у 2021 році у 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» склали 8,66 % або 1 666,91 тис.м
3 

. 

 

Дохід від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення за діючими тарифами у 2020 – 2021 роках 

Вид діяльності 

Плановий 

дохід у 

структурі 

тарифів, 

тис. грн 

Плановий дохід, 

скоригований на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичний 

дохід, 

тис. грн 

Відхилення факту  від 

планового доходу, 

скоригованого на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Відсоток, 

% 

1 2 3 4 5=4-3 6 

2019 рік 

Централізоване 

водопостачання 
73 465,939 64 419,343 64 439,167 19,824 100,03 

Централізоване 

водовідведення 
101 659,543 89 041,113 89 554,543 513,43 100,57 
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2020 рік 

Централізоване 

водопостачання 
93 488,905 81 074,514 80 460,607 -613,907 99,24 

Централізоване 

водовідведення 
119 324,649 101 890,125 101 327,229 -562,896 99,44 

2021 рік 

Централізоване 

водопостачання 
105 733,246 92 045,020 91 689,106 -355,914 99,61 

Централізоване 

водовідведення 
135 529,360 122 156,678 121 888,488 -268,19 99,78 

 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

 

          Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 

Вид послуги 2019 2020 2021 Разом 

водопостачання 9 610,70 4 118,09 - 3 147,38  10 581,41 

водовідведення 6 033,84 58,33 - 3 443,26 2 648,91 

 

 

6 
підпункту 9 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині виконання інвестиційної програми в 

затверджених кількісних та вартісних обсягах. 
 

                                           (п.2.34 Акт № 1 с. 110-126)  

 

2019 рік 

 

Інвестиційна програма КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2019 рік 

(далі – ІП 2019) погоджена рішенням Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

від 20.06.2019 № 726 (зі змінами відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 11.07.2019 № 828)  та схвалена постановою НКРЕКП від 

13.12.2019 № 2847 у сумі 85 875,42 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 20 818,67 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 12 951,11 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 1 396,70 тис. грн, 

невикористані кошти 2018 року – 6 470,86 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 65 056,75 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 21 565,41 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 19 765,40 тис. грн, 

невикористані кошти 2018 року – 23 725,94 тис. грн. 

 

 Найменування 

Заплановано 

на 2019 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано, за 

рахунок 

тарифу 

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування за 

рахунок тарифу від 

скоригованих 

планових показників 

Відхи- 

лення 

освоєння, 

тис. грн 

тис. грн % 

ІП 2019, у т.ч.: 85 875,42 78 517,08 19 639,37 19 639,37 -58 877,71 -74,99 0,00 

Централізоване 

водопостачання, у т.ч: 20 818,67 18 992,47 7 595,16 7 595,16 -11 397,31 -60,01 
0,00 

амортизаційні 

відрахування 12 951,11 11 355,06 1 407,61 1 407,61 -9 947,45 -87,60 
0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 1 396,70 1 199,38 0,00 0,00 -1 199,38 -100 
0,00 

невикористані кошти 

2018 року 6 470,86 6 438,03 6 187,55 6 187,55 -250,48 -3,89 
0,00 
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Централізоване 

водовідведення, у т.ч.: 65 056,75 59 524,61 12 044,21 12 044,21 -47 480,40 -79,77 
0,00 

амортизаційні 

відрахування 21 565,41 18 869,79 1 141,02 1 141,02 -17 728,77 -93,95 
0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 19 765,40 16 948,83 0,00 0,00 -16 948,83 -100, 
0,00 

невикористані кошти 

2018 року 23 725,94 23 705,99  10 903,19        10 903,19    -12 802,80 -54,01 
0,00 

 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2019 рік на 

загальну суму 19 639,37 тис. грн (без ПДВ), що становить 25,01 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 78 517,08 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2019 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» недофінансовано 

58 877,71 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, скоригованих на фактичну 

реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 11 397,31 тис. грн, заходи з 

водовідведення на суму 47 480,40 тис. грн.  

Станом на момент перевірки Підприємство довиконувало заходи ІП на 2019 рік. 
 

Зведені дані щодо стану фінансування схвалених заходів Інвестиційної програми 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2019 рік станом на 30.09.2022 

  

Заплановано 

на 2019 рік, 

відповідно 

до 

постанови 

НКРЕКП 

№2847 від 

13.12.2019, 

тис. грн 

Скоригован

ий план 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінансова

но,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

профінансованого 

від скоригованого 

плану 

Відхилення 

освоєння від 

профінансов

аного,  

тис. грн тис. грн % 

1 2 3 4 5 6=4-3 7 8=5-4 

ІП 2019, в т. ч.: 85 875,42 78 517,08 54 082,59 54 082,59 -24 434,49 -31,12 0,00 

Централізоване 

водопостачання,           у тому 

числі: 
20 818,67 18 992,47 9 406,21 9 406,21 -9 586,26 -50,47 0,00 

амортизаційні відрахування 12 951,11 11 355,06 1 702,47 1 702,47 -9 652,59 -85,01 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
1 396,70 1 199,38 1 265,71 1 265,71 66,33 5,53 0,00 

невикористані кошти 2018 

року, в т. ч.: 
6 470,86 6 438,03 6 438,03 6 438,03 0,00 0,00 0,00 

          -амортвідрахування 6 093,14 6 060,31 6 060,31 6 060,31 0,00 0,00 0,00 

          -виробничі інвестиції 377,72 377,72 377,72 377,72 0,00 0,00 0,00 

Централізоване водовідведення,             

у тому числі: 
65 056,75 59 524,61 44 676,38 44 676,38 -14 848,23 -24,94 0,00 

амортизаційні відрахування 21 565,41 18 869,79 1 141,02 1 141,02 -17 728,77 -93,95 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
19 765,40 16 948,83 19 829,37 19 829,37 2 880,54 17,00 0,00 

невикористані кошти 2018 

року, в т. ч.: 
23 725,94 23 705,99 23 705,99 23 705,99 0,00 0,00 0,00 

          -амортвідрахування 18 895,89 18 875,93 18 875,93 18 875,93 0,00 0,00 0,00 

          -виробничі інвестиції 4 830,05 4 830,06 4 830,06 4 830,06 0,00 0,00 0,00 

 

Відповідно до договорів укладених з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

від 10.12.2007 №28000-04/207 та від 14.09.2010 №28010-02/108 у 2019 році Підприємством 

погашалась протермінована заборгованість по сплаті за тіло кредиту. Слід зазначити, що 

джерелом забезпечення виконання зобов’язань по угодам є в тому числі виробничі інвестиції 

з прибутку. Станом на 01.01.2019 протермінована заборгованість по сплаті за тіло кредиту 

становила 33 229,02 тис. грн (1 200,11 тис. дол. США), нараховано до оплати у 2019 році 

18 438,96 тис. грн (719,80 тис.дол США). Сума оплати тіла кредиту у 2019 році становить 

5 595,57 тис. грн (209,92 тис. дол. США) (частка заборгованості минулих періодів). Станом на 
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31.12.2019 заборгованість по сплаті за тіло кредиту становила 40 503,31 тис. грн (1 710,00 тис. 

дол. США).  

Станом на момент перевірки Підприємством виконано заходи ІП на 2019 рік на 

загальну суму 54 082,59 тис. грн (без ПДВ), що становить 68,88 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 78 517,08 тис. грн (без ПДВ). 

Залишок невикористаних коштів амортизаційних відрахувань 2019 року, було 

включено до інвестиційної програми 2020 року. 

Станом на 30.09.2022 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» недофінансовано та не 

освоєно 24 434,49 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, скоригованих на 

фактичну реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 9 586,26 тис. грн та  

заходи з водовідведення на суму 14 848,23 тис. грн. 

 

2020 рік 

 Інвестиційна програма КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2020 рік 

(далі – ІП 2020) погоджена рішенням Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

від 29.08.2019 № 1001 (зі змінами відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 08.10.2020 року № 1052)  та схвалена постановою НКРЕКП від 

від 17.01.2020 № 185 (зі змінами внесеними відповідно до постанови НКРЕКП від 23.12.2020 

№ 2719) в сумі 104 729,76 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 28 353,77 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 14 372,10 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 1 206,89 тис. грн, 

невикористані кошти 2019 року – 12 774,78 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 76 375,99 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 22 719,16 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 18 907,93 тис. грн, 

невикористані кошти 2019 року – 34 748,90 тис. грн. 

 

 Найменування 

Запланова

но на 2020 

рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан

-совано, 

за 

рахунок 

тарифу 

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування за 

рахунок тарифу від 

скоригованих 

планових показників 

Відхи- 

лення 

освоєння, 

тис. грн 

тис. грн % 

ІП 2020, в т. ч.: 104 729,76 107 806,38 18 540,63 18 540,63 -89 265,75 -82,8 0 

Централізоване 

водопостачання,           

у тому числі: 28 353,77 24 805,18 8 069,72 8 069,72 -16 735,46 -67,47 0 

амортизаційні 

відрахування 14 372,10 12 345,46 4 874,66 4 874,66 -7 470,80 -60,51 0 

виробничі інвестиції з 

прибутку 1 206,89 1 062,41 0,00   0,00 -1 062,41 -100 0 

невикористані кошти 

2019 року 12 774,78 11 397,31 3 195,06 3 195,06 -8 202,25 -71,97 0 

Централізоване 

водовідведення,                

у тому числі: 76 375,99 83 001,20 10 470,91 10 470,91 -72 530,29 -87,38 0 

амортизаційні 

відрахування 22 719,16 19 305,30 1 819,09 1 819,09 -17 486,21 -90,58 0 

виробничі інвестиції з 

прибутку 18 907,93 16 215,50  0,00  0,00 -16 215,50 -100 0 

невикористані кошти 

2019 року 34 748,90 47 480,40 8 651,82 8 651,82 -38 828,58 -81,78 0 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2020 рік на 

загальну суму 18 540,63 тис. грн (без ПДВ), що становить 17,2 % від до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 107 806,38 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2020 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

недофінансовано 89 265,75 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 
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скоригованих на фактичну реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 

16 735,46 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 72 530,29 тис. грн. Слід зазначити, що 

Підприємством було включено до інвестиційної програми 2020 року  невикористані кошти 

2019 року. 

Станом на момент перевірки Підприємство довиконувало заходи ІП на 2020 рік. 
 

Зведені дані щодо стану фінансування схвалених заходів Інвестиційної програми 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020 рік станом на 30.09.2022 

  

Заплановано 

на 2020 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення фінансування 

від скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння 

від 

профінасо-

ваного,  

тис. грн тис. грн % 

1 2 3 4 5 6=4-3 7 8=5-4 

ІП 2020, в т. ч.: 104 729,76 73 363,16 32 857,68 32 857,68 -40 505,48 -55,21 0 

Централізоване 

водопостачання,           

у тому числі: 28 353,77 22 994,13 19 322,27 19 322,27 -3 671,86 -15,97 0 

амортизаційні 

відрахування 14 372,10 12 345,46 12 251,08 12 251,08 -94,38 -0,76 0 

виробничі інвестиції 

з прибутку 1 206,89 1 062,41     -1 062,41 -100 0 

невикористані кошти 

2019 року 12 774,78 9 586,26 7071,19 7071,19 -2 515,07 -26,24 0 

Погашення боргу за 

кредитом МБРР   1 579,40* 1 579,40*    

Централізоване 

водовідведення,             

у тому числі: 76 375,99 50 369,03 13 535,41 13 535,41 -36 833,62 -73,13 0 

амортизаційні 

відрахування 22 719,16 19 305,30 2 357,46 2 357,46 -16 947,84 -87,79 0 

виробничі інвестиції 

з прибутку 18 907,93 16 215,50 0,00 0,00 -16 215,50 -100 0 

невикористані кошти 

2019 року 34 748,90 14 848,23 11 177,95 11 177,95 -3 670,28 -24,72 0 

Погашення боргу за 

кредитом МБРР   25 831,57* 25 831,57*    

* Підприємство погасило заборгованість з обслуговування кредитних зобов’язань за 

кредитною угодою з МБРР відповідно до проекту «Розвиток міської інфраструктури» в сумі 

27 410,97 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання – 1 579,40 тис. грн, з 

водовідведення – 25 831,57 тис. грн. 

 

Відповідно до договорів укладених з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

від 10.12.2007 №28000-04/207 та від 14.09.2010 №28010-02/108 у 2019 році Підприємством 

погашалась прострочена заборгованість по сплаті за тіло кредиту. При цьому джерелом 

забезпечення виконання зобов’язань по угодам є в тому числі виробничі інвестиції з 

прибутку. 

Прострочена заборгованість станом на 01.01.2020 по сплаті за тіло кредиту становила 

40 503,31 тис. грн (1 710,00 тис. дол. США), нараховано до оплати у 2020 році  

20 642,68 тис. грн (744,99 тис. дол. США). Сума по сплаті тіла кредиту у 2020 році становить 

2 559,72 тис. грн (90,99 тис. дол. США) (частка заборгованості минулих періодів). Станом на 

31.12.2020 прострочена заборгованість по сплаті за тіло кредиту становила 66 841,08 тис. грн 

(2 364,00 тис. дол. США). 

Станом на момент перевірки Підприємством виконано заходи ІП на 2020 рік на 

загальну суму 32 857,68 тис. грн (без ПДВ), що становить 44,79 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 73 363,16 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням 

зміни суми невикористаних коштів 2019 року. 
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2021 рік 

Інвестиційна програма КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2021 рік 

(далі – ІП 2021) погоджена рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

від 27.05.2021 № 749  та схвалена постановою НКРЕКП від 28.07.2021 № 1197 у сумі 

62 207,81 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 15 065,00 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 13 699,54 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 1 365,46 тис. грн.; 

заходи з централізованого водовідведення – 47 142,81 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 25 750,58 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 21 392,23 тис. грн. 

 

 Найменування 

Запланован

о на 2021 

рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано, за 

рахунок 

тарифу 

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування за 

рахунок тарифу від 

скоригованих 

планових показників 

Відхи- 

лення 

освоєння, 

тис. грн 

тис. грн % 

ІП 2021, в т. ч.:     62 207,81         55 605,92    3 430,61 3 430,61 - 52 175,31    -94 0,00 

Централізоване 

водопостачання,           

у тому числі: 

   15 065,00         13 114,69    3 034,71 3 034,71 - 10 079,98    -77 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
  13 699,54         11 926,00    3 034,71 3 034,71 -   8 891,29    -75 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
     1 365,46         1 188,69    0 0 -   1 188,69    -100 0,00 

Централізоване 

водовідведення,             

 у тому числі: 

 47 142,81      42 491,23    395,90 395,90 - 42 095,33    -99 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
   25 750,58        23 209,77    395,90 395,90 - 22 813,87    -98 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
   21 392,23       19 281,46    0 0 - 19 281,46    -100 0,00 

 

Прострочена заборгованість по сплаті за тіло кредиту станом на 01.01.2021 по 

Договорах про надання субкредиту від 10.12.2007 №28000-04/207 та від 14.09.2010 №28010-

02/108 становила 66 841,08 тис. грн (2 364,00 тис. дол. США), нараховано до сплати у 2021 

році 20 949,09 тис. грн (771,45 тис. дол. США). Сума оплати тіла кредиту у 2021 році 

становила 31 696,91 тис. грн (1 165,09 тис. дол. США). Прострочена заборгованість по сплаті 

за тіло кредиту станом на 31.12.2021 становила 53 747,85 тис. грн (1 970,36 тис. дол. США). 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2021 рік на 

загальну суму 3 430,61 тис. грн (без ПДВ), що становить 6,17 % від до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 55 605,92 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2021 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» недофінансовано 

52 175,31 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, скоригованих на фактичну 

реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 10 079,98 тис. грн, заходи з 

водовідведення на суму 42 095,33 тис. грн.  

Таким чином, КП «Івано-Франківськводоекотехпром» не виконано у повному обсязі 

ІП на 2019, 2020 та 2021 роки у кількісних та вартісних показниках. 

Станом на момент перевірки Підприємство не довиконувало заходи ІП на 2021 рік. 

 

Довідково. Зведена інформація складена відповідно до актів звірки розрахунків між 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та Міністерством фінансів України щодо виконання 

зобов’язань по угодах про надання субкредиту від 10.12.2007 №28000-04/207 та від 

14.09.2010 №28010-02/108  
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дол. США 
Заборгованість Станом на 01.09.2019 Станом на 01.11.2020 Станом на 01.11.2021 

Угода від 14.09.2010 №28010-02/108 
по відсоткам 0,00 0,00 0,00 

по маржі МФУ 0,00 0,00 0,00 

по пені (грн.) 4 069 739,31 7 862 217,26 9 754 457,53 

по основній суму 

субкредиту 
13 548 225,07 26 447 505,25 23 866 762,45 

Угода від 10.12.2007 №28000-04/207 

по відсоткам 0,00 0,00 0,00 

по маржі МФУ 0,25 0,28 0,00 

по пені (грн.) 5 365 982,39 11 132 246,51 14 265 832,02 

по основній суму 

субкредиту 
20 441 531,71 41 879 645,43 33 873 017,55 

 

 

7 
підпункту 8 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку, 

використовувати їх виключно для виконання 

інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в 

установленому тарифі для виконання інвестиційної 

програми, відповідно до статті 18
1
 Закону України 

«Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку 

зарахування коштів на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для 

проведення розрахунків за інвестиційними 

програмами, використання зазначених коштів і 

здійснення контролю за їх витрачанням у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року 

№ 750 

                                    (п.2.36, 2.37 Акт № 1 с.127-129) 

Перевіркою встановлено, що обсяги фактичних перерахувань коштів з поточних 

рахунків Підприємства на інвестиційний спецрахунок не відповідали обсягам передбаченим в 

тарифах для виконання інвестиційних програм, що підтверджується банківськими виписками 

рахунку UA203204780000000260347280314 за 2019 – 2021 роки. 

 

8 
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  

(п.2.38 Акт № 1 с. 130) 

Відповідно до інформації зазначеної у пункті 2.34 Акта, Ліцензіат не дотримувався 

затверджених НКРЕКП фінансового плану використання коштів, передбачених для 

виконання заходів Інвестиційних програм на 2019 – 2021 роки. 

 

9 
підпункт 6 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання в установленому органом 

ліцензування порядку і строки форми звітності за 

ліцензованим видом діяльності 
                                      (п.2.39 Акт № 1 с.131-132) 
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  Підприємство надавало до НКРЕКП звітність з порушенням встановленого терміну від 

1 до 96 днів, а саме: 

до НКРЕКП за формою № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) 

«Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності 

ліцензіата» за 2019 рік на 1 день; 

до НКРЕКП: 

за формою № 13-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна): 

за ІІ квартал 2019 року на 11 днів; 

за ІІІ квартал 2019 року на 2 дні; 

за ІV квартал 2019 року на 9 днів; 

за І квартал 2020 року на 3 дні;  

за ІІ квартал 2020 року на 1 день;       

до Сектору НКРЕКП: 

за формою № 13-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна): 

за І квартал 2019 року на 12 днів; 

за ІІ квартал 2019 року на 96 днів; 

за ІІІ квартал 2019 року на 4 дні; 

за ІV квартал 2019 року не подано; 

за І квартал 2020 року на 8 днів;  

за ІІ квартал 2020 року на 9 днів; 

за ІІІ квартал 2020 року на 3 дні; 

за ІV квартал 2020 року на 5 днів. 

за ІІ квартал 2021 року не подано; 

за формою № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна): 

за І квартал 2019 року на 3 дні; 

за ІІ квартал 2019 року на 3 дні; 

за ІІІ квартал 2019 року на 2 дні; 

за ІV квартал 2019 року на 6 днів. 

за І квартал 2020 року не подано; 

за ІІ квартал 2020 року на 20 днів; 

за ІІІ квартал 2020 року на 6 днів. 

 

Загальний підсумок за результатами перевірки 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» за 2019 – 2021 роки з урахуванням 

недофінансування/перевитрат за статтями витрат у структурі тарифів, невикористання 

інвестиційної складової у структурі тарифів на виконання ІП, становить:  

 
 

Вид ліцензованої 

діяльності 

Відхилення у використанні коштів, тис. грн (без ПДВ) 

погашення 

боргу за 

кредитом 

Разом 

окремих 

статей у 

структурі 

тарифів 

2019-2021 

роки 

витрат на 

ремонти 

ІП на 

2019 – 2021 

роки 

виробничих 

інвестиції з 

прибутку в ІП 

на 2020 – 2021 

роки 

 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+6-5 

централізоване 

водопостачання 
10 581,41 2 665,40 -13 751,84 2 251,10 1 579,40 -7 255,94 

централізоване 

водовідведення 
2 648,91 1 988,97 -78 928,95 35 496,96 25 831,57 -15 611,45 

Всього 13 230,32 4 654,37 -92 680,79 37 748,06 27 410,97 -22 867,39 

 

Ураховуючи викладене, пояснення до акту перевірки КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», надані листом від 06.01.2023 № 75.3.4/17, службові записки 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 
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від 28.12.2022 № 805/19-22 та від 10.01.2023 № 39/19-23, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти: 

  

І. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬВОДОЕКОТЕХПРОМ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання»: 

1. 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 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 32360815) 

за зазначені вище порушення. 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 

1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у 

формі відкритого слухання проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» відповідно до Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302,  з урахуванням коригування в бік 

зменшення з розстроченням на 2024 – 2026 роки на загальну суму 22 867,39 тис. грн 

(без ПДВ) невикористаних амортизаційних відрахувань для фінансування заходів 

Інвестиційних програм на 2019 – 2021 роки, у тому числі: з централізованого водопостачання 

на суму 7 255,94 тис. грн; з централізованого водовідведення на суму 15 611,45 тис. грн при 

найближчому перегляді тарифів. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» у термін до 31 грудня 2023 року використати за 

призначенням виробничі інвестиції з прибутку відповідно до Інвестиційних програм на 2020 

та 2021 роки на загальну суму 37 748,06 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:  

з водопостачання – 2 251,10 тис. грн, з водовідведення – 35 496,96 тис. грн. 

Про виконання вимог абзацу першого цього пункту 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 Івано-Франківській області (з наданням 

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

після закінчення зазначеного терміну виконання. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»:      
 

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» та згідно з Актом 

планової перевірки від 25 листопада 2022 року № 330, проведеної відповідно до 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 
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комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 32360815) протягом 24 місяців з дня 

припинення або скасування воєнного стану в Україні усунути порушення підпункту 

19 пункту 2.2 глави 2 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, щодо надання послуги з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної 

техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 

№ 163. 

 

  

 

 
Заступник директора 

Департаменту ліцензійного контролю                                                 Олексій РОМАНЕНКО 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                      Київ                                          № ______________ 
 
 
 

Про накладення штрафу на  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» за 

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 ___ січня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової виїзної перевірки від 02 січня 2023 року № 1, 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 04 листопада 2022 року № 376, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (код 

ЄДРПОУ 32360815) 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:  

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 11 травня 2017 № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

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 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін; 

         підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

в уповноваженому банку, відповідно до статті 18
1
 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

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; 
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підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163. 

 

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 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
 

 1. Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень 

на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 32360815) 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:  

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 11 травня 2017 № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

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; 

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін; 

         підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

в уповноваженому банку, відповідно до статті 18
1
 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 
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Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750; 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункту 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; 

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, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням. 

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»). 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного 

регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини 

другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» відповідно до Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня                 

2016 року № 302, з урахуванням коригування в бік зменшення з розстроченням 

на 2024 – 2026 роки на загальну суму 22 867,39 тис. грн (без ПДВ) 

невикористаних амортизаційних відрахувань для фінансування заходів 

Інвестиційних програм на 2019 – 2021 роки, у тому числі: з централізованого 

водопостачання на суму 7 255,94 тис. грн; з централізованого водовідведення 

на суму 15 611,45 тис. грн при найближчому перегляді тарифів. 
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3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» у термін до 31 грудня 2023 року 

використати за призначенням виробничі інвестиції з прибутку відповідно до 

Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки на загальну суму 37 748,06 тис. грн 

(без ПДВ), у тому числі: з водопостачання – 2 251,10 тис. грн,  

з водовідведення – 35 496,96 тис. грн. 

Про виконання вимог абзацу першого цього пункту 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 Івано-Франківській 

області (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів), 

але не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну 

виконання. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 

 

 

 

 

 
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 202__року_____________________ 

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

 

«____»_________________________ 20__ року                                                                                                                          _____________________________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                      Київ                                         № ______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушення  

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ІВАНО-

ФРАНКІВСЬВОДОЕКОТЕХПРОМ»  
 
 
 

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 

02 січня 2023 року № 1, 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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 32360815) протягом                  

24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні усунути 

порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг, від 22 березня 2017 року № 307, щодо надання ліцензіатом послуг з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг відповідно до вимог Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року № 163. 

 

 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


