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Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», Закону України «Про природні монополії», статті 6 Закону України «Про
державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів
природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20 вересня 2013
року № 170 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів
природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення», зареєстровану в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2013 року за № 1679/24211.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування
в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг
_____________№_________________

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з
централізованого водопостачання та водовідведення
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій, що
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення та ліцензування діяльності яких здійснює
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та формують тарифи на
централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого
регулювання (далі – ліцензіати).
1.2. Цей Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази
активів ліцензіатів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази
активів, строків їх корисного використання та методи нарахування амортизації
для розрахунку необхідного доходу від провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання.
1.3. Термін «регуляторна база активів» вживається у значенні, наведеному в
Законі України «Про природні монополії».
1.4. Облік регуляторної бази активів ведеться окремо за централізованим
водопостачанням, централізованим водовідведенням та іншими видами
господарської діяльності ліцензіата.
1.5. Облік регуляторної бази активів, введених до переходу до
стимулюючого регулювання, ведеться окремо від обліку регуляторної бази
активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.
1.6. Регуляторна база активів ліцензіата обліковується за первісною та
залишковою вартістю і визначається на початок кожного року регуляторного
періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та
складу активів, що використовуються для провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.
Первісна вартість регуляторної бази активів визначається відповідно до
пунктів 2.3 глави 2, 3.4 та 3.5 глави 3 цього Порядку.
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Залишкова вартість регуляторної бази активів визначається відповідно до
пунктів 2.5 та 2.6 глави 2 Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від ___ ____ 2017
року № ___ (далі – Порядок).
1.7. У складі регуляторної бази активів враховуються необоротні активи, що
безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення та перебувають у
власності, господарському віданні або користуванні на інших законних
підставах (за договором оренди, концесії тощо).
Інфраструктура, яка використовується відповідно до договорів концесії,
враховується у складі регуляторної бази активів з урахуванням положень
законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи
концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності» та відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності.
1.8. Вартість створених, реконструйованих та модернізованих об'єктів, які
безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, враховується при
визначенні регуляторної бази активів з дати введення відповідних об'єктів в
експлуатацію в установленому законодавством порядку.
1.9. Орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за користування майном,
що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, не враховуються у складі регуляторної бази активів.
1.10. Зміна вартості активів відповідно до бухгалтерського обліку не
враховується при визначенні первісної та залишкової вартості регуляторної
бази активів.
1.11. До складу регуляторної бази активів включається частка вартості
активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення.
Базою
розподілу
вартості
активів
загальновиробничого
та
загальногосподарського призначення є прямі витрати на оплату праці
персоналу за видами господарської діяльності ліцензіата.
1.12. Не включаються до складу регуляторної бази активів:
земельні ділянки та речові права на них;
невиробничі об'єкти необоротних активів (у т. ч. об’єкти соціальної
інфраструктури);
об’єкти необоротних активів (майно), що отримані безоплатно, окрім
майна, переданого органами місцевого самоврядування;
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об’єкти необоротних активів, що створені за рахунок коштів споживачів,
плати за приєднання, грантів, субсидій, наданих на безповоротній основі;
об'єкти незавершених капітальних інвестицій (незавершеного
будівництва), які не будуть використовуватись для провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;
довгострокові фінансові інвестиції;
довгострокові біологічні активи;
довгострокова дебіторська заборгованість;
відстрочені податкові активи.
1.13. Амортизація регуляторної бази активів нараховується із застосуванням
прямолінійного або кумулятивного методу на основі первісної вартості
регуляторної бази активів з урахуванням очікуваного введення/виведення
активів з експлуатації та строків корисного використання груп активів,
наведених у додатку до цього Порядку.
2. Визначення регуляторної бази активів, введених до переходу до
стимулюючого регулювання
2.1. При першому застосуванні стимулюючого регулювання регуляторна
база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання,
визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною
частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики
оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на
суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня
2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня
2013 року за № 522/23054 (далі – Методика оцінки активів), за умови
отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо
його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі
державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.
2.2. У разі якщо перехід на стимулююче регулювання відбувся пізніше ніж
через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата,
регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого
регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, введених згідно з
інвестиційною програмою, затвердженою, погодженою та схваленою в
установленому законодавством порядку (далі – інвестиційна програма), вибуття
активів та амортизації за формулою
РБА дс _ к  РБА  І  ВА  А , тис. грн,

(1)

де РБАдс _ к – регуляторна база активів, введених до переходу до
стимулюючого регулювання, на кінець першого року першого регуляторного
періоду, тис. грн;
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РБА – регуляторна база активів, визначена за результатами незалежної
оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки активів, тис. грн;
І – вартість активів, створених за період від дати проведення незалежної
оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до
інвестиційної програми, тис. грн;
ВА – вартість виведених з експлуатації, проданих або відчужених іншим
шляхом активів регуляторної бази активів за період від дати проведення
незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання,
тис. грн;
А – амортизація активів, що були створені до проведення незалежної оцінки
активів, та активів, що були створені за період від дати проведення незалежної
оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн.
2.3. Первісна вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до
стимулюючого регулювання, на кожний рік регуляторного періоду
встановлюється рівною первісній вартості регуляторної бази активів, введених
до переходу до стимулюючого регулювання, на початок попереднього року,
зменшеній на первісну вартість вибуття активів з регуляторної бази активів, та
визначається за формулою
ПРБАдсt = ПРБАдсt-1 - ПВОЗдсt, тис. грн,

(2)

де ПРБАдсt, ПРБАдсt-1 – первісна вартість регуляторної бази активів,
введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t та році t-1
відповідно, тис. грн;
ПВОЗдсt – первісна вартість активів регуляторної бази активів, введених до
переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані
або відчужені іншим шляхом у році t, тис. грн.
3. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого
регулювання
3.1. До складу регуляторної бази активів, введених після переходу до
стимулюючого регулювання, пооб’єктно включаються активи, що були
створені відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку
інвестиційної програми.
3.2. У разі якщо ліцензіат використовує для провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення об’єкти
відповідно до договору оренди та/або концесії, облік інвестицій (поліпшень
таких об’єктів) ведеться окремо для інвестицій за рахунок власних коштів
ліцензіата, у тому числі в частині відокремлюваних та невідокремлюваних
поліпшень об'єктів, та для інвестицій, профінансованих орендодавцем
(концесієдавцем).
3.3. При переході у власність або користування ліцензіата активів, що
використовуються
для
провадження
господарської
діяльності
з
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централізованого водопостачання та водовідведення, які раніше враховувались
у складі регуляторної бази активів іншого ліцензіата, первісна і залишкова
вартість цих об'єктів встановлюється рівною первісній і залишковій вартості
цих активів у ліцензіата, що передає зазначені активи.
3.4. На початок першого року першого регуляторного періоду первісна
вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого
регулювання, дорівнює нулю.
3.5. Для наступних років першого та наступних регуляторних періодів
первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до
стимулюючого регулювання, визначається як вартість активів в експлуатації,
необхідних для провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, створених з дати переходу до
стимулюючого регулювання, відповідно до пунктів 3.1 – 3.4 цієї глави за
формулою
ПРБАпсt = ПРБАпсt-1 - ПВОЗпсt + Іпсt, тис. грн,

(3)

де ПРБАпсt, ПРБАпсt-1 – первісна вартість регуляторної бази активів,
введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t та році t-1
відповідно, тис. грн;
ПВОЗпсt – первісна вартість регуляторної бази активів, введених після
переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані
або відчужені іншим шляхом у році t, тис. грн;
Іпсt – вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до
інвестиційної програми на рік t, тис. грн.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

Додаток
до Порядку визначення регуляторної
бази активів суб'єктів природних
монополій, що провадять (мають намір
провадити) господарську діяльність з
централізованого водопостачання та
водовідведення

Строки корисного використання груп активів регуляторної бази активів
ліцензіатів, що провадять (мають намір провадити) господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення
№
з/п

Групи активів

Строк
корисного
використання,
років

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т. ч.:

1.1

будівлі:

1.1.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

1.1.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)

50

1.1.3

будівлі адміністративного призначення

70

1.2

споруди

30

1.3

передавальні пристрої, у т. ч.:

1.3.1

полімерні

80

1.3.2

чавунні

50

1.3.3

бетонні

50

1.3.4

сталеві

50

2

Машини та обладнання, у т. ч.:

2.1

технологічне обладнання

25

2.2

вимірювальні прилади, телемеханіка тощо

15

2.3

обладнання систем зв'язку

15

2.4

обчислювальна техніка

7

3

Транспортні засоби

10

4

Інструменти, прилади, інвентар (меблі):

4.1

інструменти, прилади

15

4.2

інвентар (меблі)

5

5

Програмне забезпечення

10

6

Інші нематеріальні активи

5

Обґрунтування
для оприлюднення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту, –
проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення
регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять
(мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення»

Відповідно до статей 8 та 9 Закону України «Про природні монополії»
предметом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
є ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами
природних монополій, а державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій здійснюється на основі, зокрема, принципів стимулювання
підвищення якості товарів і задоволення попиту на них та підвищення
ефективності функціонування суб'єктів природних монополій у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення шляхом застосування
стимулюючого регулювання.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
НКРЕКП розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема порядки
(методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих
цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та
комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг,
якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом.
При розробленні та затвердженні зазначених методик НКРЕКП має
забезпечити, щоб суб’єкти природних монополій у сферах енергетики та
комунальних послуг отримали належні стимули на коротко- та довгостроковий
періоди щодо підвищення ефективності, ліквідації перехресного субсидіювання
між видами діяльності та групами споживачів, сприяння ринковій інтеграції та
безпеці постачання.
Формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання – це
сучасний та дієвий підхід до регулювання діяльності господарюючих суб’єктів,
що добре зарекомендував себе в міжнародній регуляторній практиці, оскільки
спонукає підприємства до ефективного використання ресурсів, підвищення
ефективності діяльності в цілому. Крім того, він дозволить усунути одну з
причин кризового технічного стану інфраструктури сфери централізованого
водопостачання та водовідведення, де переважна частина основних засобів була
створена десятиліття тому, та, враховуючи тривалі періоди високої інфляції в
Україні, сьогодні їхня вартість є у кілька разів нижчою за справедливу ринкову
вартість. Відповідно до світового та європейського досвіду при регулювання
тарифів, що надаються суб’єктами природних монополій, для нарахування
амортизацій застосовується справедлива вартість активів (регуляторна база
активів).

У зв’язку з вищевказаним та з метою встановлення механізму визначення
ліцензіатами регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу
регуляторної бази активів ліцензіатів, строки їх корисного використання та
метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, розроблено проект
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази
активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити)
господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення»
(далі – проект постанови).
Проект постанови був схвалений на відкритому засіданні НКРЕКП
15.06.2017.
Враховуючи наведене, на виконання абзацу другого частини четвертої
статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», НКРЕКП
оприлюднює з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення
на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет проект, що має ознаки
регуляторного акту, – проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку
визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення» разом з аналізом його впливу.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

Аналіз впливу проекту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів
суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити)
господарську діяльність з централізованого водопостачання та
водовідведення», що має ознаки регуляторного акту
І. Визначення проблеми
Відповідно до статей 8 та 9 Закону України «Про природні монополії»
предметом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
є ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами
природних монополій, а державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій здійснюється на основі, зокрема, принципів стимулювання
підвищення якості товарів і задоволення попиту на них та підвищення
ефективності функціонування суб'єктів природних монополій у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення шляхом застосування
стимулюючого регулювання.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
НКРЕКП розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема порядки
(методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих
цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та
комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг,
якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом.
При розробленні та затвердженні зазначених методик НКРЕКП має
забезпечити, щоб суб’єкти природних монополій у сферах енергетики та
комунальних послуг отримали належні стимули на коротко- та
довгостроковий періоди щодо підвищення ефективності, ліквідації
перехресного субсидіювання між видами діяльності та групами споживачів,
сприяння ринковій інтеграції та безпеці постачання.
Формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання – це
сучасний та дієвий підхід до регулювання діяльності господарюючих суб’єктів,
що добре зарекомендував себе в міжнародній регуляторній практиці, оскільки
спонукає підприємства до ефективного використання ресурсів, підвищення
ефективності діяльності в цілому. Крім того, він дозволить усунути одну з
причин кризового технічного стану інфраструктури сфери централізованого
водопостачання та водовідведення, де переважна частина основних засобів була
створена десятиліття тому, та, враховуючи тривалі періоди високої інфляції в
Україні, сьогодні їхня вартість є у кілька разів нижчою за справедливу ринкову
вартість. Відповідно до світового та європейського досвіду при регулювання
тарифів, що надаються суб’єктами природних монополій, для нарахування
амортизацій застосовується справедлива вартість активів (регуляторна база
активів).
У зв’язку з вищевказаним та з метою встановлення механізму визначення
ліцензіатами регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу
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регуляторної бази активів ліцензіатів, строки їх корисного використання та
метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, розроблено проект
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази
активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити)
господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення»
(далі – проект постанови).
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти
підприємництва*

Так
так
так
так

Ні

малого

ні

ІІ. Визначення цілей державного регулювання
Проект постанови розроблено з метою визначення джерел фінансування
інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП та створити умови для суттєвого
поліпшення технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, оновити
основні фонди, що сприятиме покращенню надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення споживачам, забезпечити створення умов
для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку галузі.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Відсутність стимулюючого
регулювання

Відсутність механізму визначення регуляторної бази
активів ліцензіатів, що не дає змоги впровадити
формування тарифів на принципах стимулюючого
регулювання, та як наслідок залучення ефективних
інвестицій для сталого функціонування та розвитку

Альтернатива 2. Прийняття проекту
постанови

Встановлює
механізм
визначення
ліцензіатами
регуляторної бази активів, груп активів, що входять до
складу регуляторної бази активів, строки їх корисного
використання та метод їх обліку для розрахунку
необхідного доходу від здійснення діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення,
що дозволить залучити інвестиції з метою модернізації
водопровідних мереж із подальшим зменшенням
понаднормативних втрат води.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
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Вид альтернативи
Альтернатива 1. Відсутність
стимулюючого регулювання

Альтернатива 2. Прийняття проекту
постанови

Вигоди
Відсутні

Швидке та ефективне
оновлення морально та
фізично застарілих
водопровідних та
каналізаційних мереж
без фінансового
навантаження на
державний бюджет

Витрати
Створення
джерел
фінансування
аварійних
ремонтів
суб’єктів
господарювання
у
сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення
через
відсутність
механізму
визначення регуляторної бази
активів
для
залучення
ефективних інвестицій для
реконструкції та модернізації
об’єктів.
Відсутні

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Альтернатива 1. Відсутність
стимулюючого регулювання

Альтернатива 2. Прийняття проекту
постанови

Вигоди
Відсутні

Витрати
Погіршення якості
послуги
з
централізованого
водопостачання та
водовідведення, у
зв’язку з фізичною
та
моральною
застарілістю
мереж
Відсутні
Покращення
якості
надання
послуг
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення і, як наслідок,
зменшення
тарифів
в
довгостроковій перспективі

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Відсутність регулювання
Альтернатива 2
Прийняття проекту постанови

Вигоди
Відсутні

Витрати

Відсутні

Підвищення
ефективності Відсутні
функціонування
суб'єктів
природних монополій у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал
результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння
відповідного балу

Альтернатива 1. Відсутність
стимулюючого регулювання

1

Альтернатива 2. Прийняття
проекту постанови

4

Не досягає поставленої мети, та не
виконує вимоги законодавства в
частині запровадження стимулюючого
регулювання
Дозволяє вирішити проблему найбільш
ефективним шляхом. Дозволить
впровадити стимулююче регулювання
на виконання вимог законодавства.

Рейтинг
результативності
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Вигоди (підсумок)

Відсутні

Витрати
(підсумок)

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у
рейтингу
Відсутність змін, проблема
не
буде
вирішена,
збільшення
збитковості
діяльності
суб’єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення.

Збільшення
аварійності мереж
та
погіршення
якості послуг з
централізованого
водопостачання
та водовідведення
у
зв’язку
з
фізичною
та
моральною
застарілістю
мереж
Не
потребує Відсутні
Дозволить
швидко
та
додаткових витрат.
ефективно модернізувати,
Оновлення
реконструювати морально
застарілих об’єктів
та
фізично
застарілі
у
сфері
водопровідні
та
централізованого
каналізаційні мережі, що в
водопостачання та
свою чергу призведе до
водовідведення,
зменшення фактичних втрат
що, в свою чергу,
води, та зменшення тарифу
призведе
до
в
довгостроковій
покращення якості
перспективі
надання послуг
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Рейтинг

Альтернатива 1
Альтернатива 2

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акту
Відсутність змін, проблема не буде Відсутні
вирішена.
Покращення якості надання послуг з Відсутні
централізованого водопостачання та
водовідведення,
зменшення
фактичних втрат води шляхом
поступової
модернізації
та
реконструкції мереж

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Для покращення інвестиційної привабливості підприємств водопостачання
та водовідведення пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про
затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів
природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення».
Зазначене дозволить визначити джерела фінансування інвестиційної
програми ліцензіатів та створити умови для суттєвого поліпшення технічного
стану водопровідних мереж, що сприятиме зменшенню фактичних
понаднормативних втрат води та покращенню якості надання послуг
споживачам (у тому числі, населення).
Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта суб’єктом господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої
шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки
введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будьяких негативних наслідків.
Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким,
відповідно до законодавства, надані такі повноваження.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
Термін дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства.
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VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту
Після набрання чинності постановою НКРЕКП «Про затвердження
Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій,
що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з
централізованого водопостачання та водовідведення» її результативність
визначатиметься такими показниками:
1) розміром надходжень до Державного бюджету України – надходження
до Державного бюджету України у зв’язку з прийняттям регуляторного акту не
передбачаються;
2) кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
регуляторного акту – дія акту поширюватиметься на ліцензіатів НКРЕКП у
сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акту.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення
регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають
намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання
та водовідведення», аналіз впливу рішення НКРЕКП, що має ознаки
регуляторного акта та повідомлення про оприлюднення розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.
НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм
проекту регуляторного акту і надаватиме роз’яснення щодо застосування акту,
який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.
VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акту
Прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку визначення
регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають
намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання
та водовідведення» дозволить встановити механізм визначення ліцензіатами
регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу регуляторної
бази активів ліцензіатів, строки їх корисного використання та метод їх обліку
для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
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