
                

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» листопада 2022 р. 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення                             

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» 

 
Сектором НКРЕКП у Вінницькій області відповідно до постанови про проведення 

перевірки від 17 листопада 2021 № 2222 (зі змінами) за посвідченням від  12 вересня 2022 року 

№ 296 з 28 вересня по 18 жовтня 2022 року проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», 

Підприємство) щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджених постановою Національної  комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 березня 2017 № 307 (далі – Ліцензійні умови 

№ 307),  за результатами якої складено Акт від 18 жовтня 2022 року № 290 (далі – Акт № 290) 

та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов  

№ 307 

щодо дотримання ліцензіатом вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», інших актів 

законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, а саме: 

      пункту 2 постанови НКРЕКП від 29.07.2020 № 1482  

«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 22 

березня 2017 року № 307» 

постанови НКРЕКП від 16.06.2016 № 1141 «Про 

встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» (зі змінами) 

                            (1.3, 2.28  Акт № 290  с.5-8, с.33-55)  

Перевіркою встановлено, що відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 29.07.2020 

№ 1482 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 307» 

Ліцензіат не надав до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов № 307. 

У періоді, що перевірявся, Ліцензіат не дотримувався встановленої структури тарифів 

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, постановою НКРЕКП 

від 16.06.2016 № 1141 (зі змінами). 

 

2  підпункт 3 пункту 2.2  щодо провадження ліцензованої діяльності на 

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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глави 2 Ліцензійних умов підставі належним чином оформленого права 

власності, господарського відання або 

користування земельними ділянками, на яких 

розташовані заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання 
                                      (п.2.4 Акт № 290  с. 12-13) 

Станом на 31.12.2021 року ліцензіатом з 24 земельних ділянок під об’єктами 

водопостачання офрмлено належним чином документи на 23 (95,83%).  

На земельну ділянку за адресою  вул. Чумацька – Бучми м. Вінниця, на якій 

знаходиться водопровідно-насосна станція, подано документи на розробку проєкту 

землеустрою. 

3 

підпункт 13 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

№ 307 

щодо дотримання структури витрат згідно із 

статтями, затвердженими у тарифі на 

централізоване водопостачання та/або 

централізованого водовідведення та забезпечення 

цільового використання коштів, отриманих за 

рахунок діяльності з централізованого 

водопостачання та/або централізованого 

водовідведення 

                     (п.2.28, 2.31 Акт № 290  с. 33-51, с.56-57) 

            

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

недофінансування (-) за окремими статтями витрат за 2021 рік на централізоване 

водопостачання у сумі 2 641,90 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) у сумі 24 548, тис. грн 

(без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 21 906,81 тис. грн (без ПДВ),  за фактичними 

даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна), 

при планових обсягах реалізації послуг 19 700,8 тис. м
3
, фактичних – 17 739 тис. м

3
, 

відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 1 961,81 тис. м
3 

або 9,96%.  

За підсумками 2021 року КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» фактично понесено 

витрат на електроенергію з централізованого водопостачання на суму 51 792 тис. грн, що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 46 610,19 

тис. грн  більше на  5 181,81 тис. грн (11,1 %) 

Електроенергія 

Передбачено тарифом  з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

електрична енергія 

1 класу напруги 
20364,33 2,1619 44025,64 22507 2,0918 47080,85 2142,67 -0,0701 3055,21 

електрична енергія 

2 класу напруги 
799,07 3,1451 2513,15 1500 3,0596 4589,48 700,93 -0,0855 2076,33 

реактивна 

електрична енергія 
1696,39 1,4598 71,40 2383 3,1962 121,67 686,61 1,7364 50,27 

Разом   46 610,19   51 792,00    5 181,81 

З урахуванням вартості електроенергії на понаднормативні втрати та витрати води у 

сумі 526,07 тис. грн в цілому за статтею «Електроенергія» склались перевитрати (+) на 

4 655,74 тис. грн. 

 

За підсумками 2021 року КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» фактично здійснено 

витрат на реагенти з централізованого водопостачання на суму 47 775 тис. грн, що менше 

на 2 046,51 тис. грн або 4,1 % за планові витрати, скориговані на фактичний обсяг 

реалізації – 49 821,51 тис. грн.  

Назва реагенту 
Витрати, враховані в 

тарифі 

Скориговані 

витрати 

враховані в 
тарифі 

Фактичні витрати Відхилення 
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Хлор рідкий 
(в контейнерах) 

228,4 30,71 7012,58 6 314,27 286,84 23,76 6 815,62 58,44 -6,95 501,35 

Сульфат алюмінію 3575,2 9,72 34 768,12 31 305,9 2905,21 8,56 24 866,76 -669,99 -1,16 -6 439,14 

Коагулянт PAX XL 

19F 
920,1 14,69 1 3513,18 12 167,54 979,58 15,73 15 411,56 59,48 1,04 3 244,02 

Флокулянт 0,21 182,25 37,54 33,8 - - - -0,21 -182,25 -33,8 

Коагулянт PAX XL 

1911 
- - -  18,18 21,18 385,1 18,18 21,18 385,1 

Вугілля 
активоване 

- - - - 4,75 49,26 234,0 
 

,75 
49,26 234,0 

Цеолітове 

борошно 
- - - - 12,25 5,06 61,96 12,25 5,06 61,96 

Всього х х 55 331,42 49 821,51 х х 47 775,00 х х -2 046,51 

За розрахунком, проведеним виходячи з фактичних кількісних показників витрат 

реагентів, без витрат на понаднормативні витрати та втрат води (576,07 тис. грн), з 

урахуванням зміни цін у 2021 році, недофінансування витрат на реагенти складе 5 628,02 

тис. грн (без ПДВ). 

 

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

централізоване водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних склали                                  

64 089 тис. грн, що на 10 883,23 тис. грн або на 20,45 % більше скоригованих планових 

витрат – 53 205,77 тис. грн. 

Статті витрат 

Скориговані витрати, враховані в 

тарифі 
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 163  18 279,26 9 345 161 23 399,00 12 111 -2 5 119,74 2 766 

Загально-

виробничі 
188 23 458,13 10 398 149 25 563,00 14 297 -39 2 104,87 3 899 

Адміністративні 32 7 261,17 18 909 33 10 209,00 25 780 1 2 947,83 6 871 

Збут 29 4 207,21 12 090 27 4 918,00 15 179 -2 710,79 3 089 

Всього 412 53 205,77 10 762 370 64 089,00 14 434 -42 10 883,23 3 672 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства на соціальні заходи склали  

13 603,00 тис. грн, що на  3 180,00 тис. грн (30,5 %) більше скоригованого планового 

рівня 10 423,00 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними 

обсягами реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

Прямі 3 580,91 5 038,00 1 457,09 40,7 

Загальновиробничі   4 595,45 5 415,00 819,55 17,8 

Адміністративні 1 422,46 2 105,00 682,54 48,0 

Збут 824,18 1 045,00 220,82 26,8 

Всього 10 423,00 13 603,00 3 180,00 30,5 

 

Перевитрати за статтями «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні 

заходи» можна вважати обгрунтованими, оскільки темпи росту фактичної заробітної 

плати у 2021 році у порівнянні з 2020 роком становят 18,95 %, що не перевищує плановий 

темп росту мінімальної заробітної плати – 25,47%. 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водопостачання склали 5 199,00 тис. грн, що на 460,05 тис. грн (9,7%) більше  

скоригованого планового рівня витрат 4738,95 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 884,90 956,00 71,10 

Екологічний податок 8,63 13,00 4,37 

Збір за спеціальне використання 

прісних водних ресурсів 
3821,31 4182,00 360,69 

Рентна плата за користування 

надрами 
24,11 48,00 23,89 

Разом 4 738,95 5 199,00 460,05 

 

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

централізоване водопостачання за 2021 рік встановлено загалом перевитрати на суму 

21 906,81 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Обгрунтовані 

фактичні витрати  

тис. грн 

Недофінансування 

тис. грн 

реагенти  (без понаднормативних витрат та 

втрат води) 
49 821,51 47 198,93 -2 622,58 

внески на регулювання 196,32 177,00 -19,32 

ВСЬОГО 50 017,83 47 375,93 -2 641,90 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

тис. грн 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія (без понаднормативних витарт  

та втарт) 
46 610,19 51 265,93 4 655,74 

підкачка води сторонніми організаціями 6 504,69 9 474,79 2 970,10 

витрати на оплату праці  53 205,77 64 089,00 10 883,23 

відрахування на соціальні заходи 10 423,00 13 603,00 3 180,00 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

4 738,95 5 199,00 460,05 

опалення 3 028,41 5 428,00 2 399,59 

ВСЬОГО 124 511,01 149 059,72 24 548,71 

В ЦІЛОМУ 174 528,84 196 435,65 21 906,81 

  

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

недофінансування (-) за окремими статтями витрат за 2021 рік на централізоване 

водовідведення у сумі 13,33 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) у сумі 18 137,68 тис. грн 

(без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 18 124,35 тис. грн (без ПДВ) за фактичними 

даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна)  

при планових обсягах реалізації послуг 17 600,18 тис. м
3
, фактичних - 16 602 тис. м

3
, 

відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 998,18 тис. м
3 
або на 5,67%.  

 

За підсумками 2021 року КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» фактично понесено 

витрат на електроенергію з централізованого водовідведення на суму 43 771 тис. грн, що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 42 223,45 

тис. грн  менше на 1 547,55 тис. грн (3,66 %). 

 

Електроенергія 

Передбачено тарифом з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 
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тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год 

ціна 

грн/кВт* 

год 

Вартість, 

тис. грн 

електрична енергія  

1 класу напруги 
13150,46 2,1619 

 

28429,98 

 

14216 2,0883 29686,98 1065,54 -0,0736 1257,00 

електрична енергія  

2 класу напруги 
4297,63 3,1451 13516,48 4438 3,0817 13676,69 140,37 -0,0634 160,21 

реактивна 

електрична енергія 
6893,25 1,4598 276,99 7978 3,1962 407,33 1084,75 1,7364 130,34 

Разом   42 223,45   43 771,00   1 547,55 

 

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

централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали                                   

55 592 тис. грн, що на 12 635,78 тис. грн, або на 29,41 % більше скоригованих планових 

витрат – 42 956,22 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Скориговані витрати, враховані в 

тарифі 
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 193 22 264,72 9 613 198 26 300,00 11 069 5 4 035,28 1 456 

Загально-
виробничі 

103 14 114,56 11 420 117 19 248,00 13 709 14 5 133,44 2 289 

Адміністративні 18 4 164,17 19 279 22 6 779,00 25 678 4 2 614,83 6 399 

Збут 16 2 412,77 12 567 18 3 265,00 15 116 2 852,23 2 549 

Всього 330 42 956,22 10 848 355 55 592,00 13 050 25 12 635,78 2 202 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 11 901,00 тис. грн, що на  

3 485,88 тис. грн (41,4%) більше скоригованого планового рівня витрат  

8 415,12 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн. 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

Прямі 4 361,65 5 593,00 1 231,35 28,2 

Загальновиробничі   2 765,04 4 216,00 1 450,96 52,5 

Адміністративні 815,76 1 398,00 582,24 71,4 

Збутт 472,67 694,00 221,33 46,8 

Всього 8 415,12 11 901,00 3 485,88 41,4 

 

Перевитрати за статтями «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні 

заходи» можна вважати обгрунтованими, оскільки, темп росту фактичної заробітної плати у 

2021 році у порівнянні з 2020 роком становят 13,77 %, що не перевищує плановий темп росту 

мінімальної заробітної плати – 25,47%. 

 

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

централізоване водовідведення за 2021 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

18 124,35 тис. грн (без ПДВ): 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

  

Недофінансування 

тис. грн 

внески на регулювання 104,33 91,00 -13,33 
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ВСЬОГО 104,33 91,00 -13,33 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 42 223,45 43 771,00 1 547,55 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

1 851,37 2 167,00 315,63 

витрати на оплату праці  42 956,22 55 592,00 12 635,78 

відрахування на соціальні заходи 8 415,12 11 901,00 3 485,88 

опалення 1 739,16 1 892,00 152,84 

ВСЬОГО 97 185,32 115 323,00 18 137,68 

В ЦІЛОМУ 97 289,65 115 414,00 18 124,35 

 

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

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

Відхилення втрат та витрат з врахуванням фактичних обсягів піднятої води від 

затвердженого рівня втрат та витрат згідно з ІТНВПВ у 2021 році складало: +205,11 тис.м
3
/рік 

або 0,66 %. 
Рівень втрат та витрат Відхилення  

Передбачених 

ІТНВПВ 

Передбачених 

тарифом 

З урахуванням 

фактичних 

обсягів 

реалізації* 

Фактичний за 

даними річної 

звітності 

рівня втрат та 

витрат з 

урахуванням 

фактичних обсягів 

реалізації від рівня 

втрат та витрат 

передбачених 

тарифом 

Відхилення 

рівня втрат 

та витрат 

передбачен

их в 

ІТНВПВ 

тис.м3/ 

рік 

% 
тис.м3/рік % тис.м3/рік % тис.м3/рік % тис.м3/рік % 

тис.м3/ 

рік 
% 

 2021  рік 
12 972,69 41,96 13 842,60 41,26 13 177,8 42,62 13 177,8 42,62 -664,8 1,36 205,11 0,66 

 

Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статтей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 
Вид послуги 2021 Примітка 

централізоване водопостачання 18 901,37 перевитрати 

централізоване водовідведення 18 124,35 перевитрати 

   
 

4 
підпункту 9 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

у частині виконання інвестиційної програми в 

затверджених кількісних та вартісних обсягах.   
 

                                                  (п.2.34 Акт № 290  с. 59-62) 

Інвестиційна програма КП «Вінницяоблводоканал» на 2021 рік  схвалена постановою 

НКРЕКП від 02.06.2021 № 905 у сумі 187 274,95  тис.  грн (без ПДВ):  

Джерела фінансування Інвестиційної програми на 2021 рік Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 187 274,95 

Заходи з водопостачання, з них: 179 586,43 

амортизаційні відрахування 6 652,41 

виробничі інвестиції з прибутку 20 871,50 

позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню 152 053,63 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 8,89 

Заходи з водовідведення, з них: 7 688,52 
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амортизаційні відрахування 7 688,52 

 

Виходячи з фактичних обсягів реалізації централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, джерела фінансування Інвестиційної програми на 2021 рік  

склали 184 098,06 тис. грн (без ПДВ): 

заходи з централізованого водопостачання – 176 845,59 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування -5 989,96 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 18 793,11 тис. грн, 

позичкові кошти, що підлягають поверненню – 152 053,63 тис.грн, 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 8,89 тис. грн;  

заходи з централізованого водовідведення – 7 252,24  тис. грн (амортизаційні 

відрахування). 

Відповідно до даних звітів за формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода(квартальна)  

за 4 квартал 2021 року, за формою № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення 

(річна) за 2021 рік, звіту про виконання інвестиційної програми з централізованого 

водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2021 року, довідок про рух коштів, 

платіжних документів,  Підприємством станом на 31.12.2021 профінансовано та освоєно 

заходи ІП на 2021 рік на загальну суму 7 389,60 тис. грн без ПДВ: 

- заходи з централізованого водопостачання – 5 613,96 тис. грн, 

- заходи з централізованого водовідведення –  1 775,64 тис. грн. 

  

Схвалена ІП 

на 2021 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн 

Профінан

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилен

ня 

освоєння,  

тис. грн 

тис. грн % 

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

Затверджена ІП, в т.ч: 187 274,95 184 098,06 39 113,11 39 063,11 -144 984,95 -78,8 0 

Централізоване  

водопостачання, у т.ч.: 
179 586,43 176 845,59 37 337,47 37 287,47 -139 508,12 -78,9 -50,00 

за рахунок амортизаційних 

відрахувань 
6 652,41 5 989,96 5 613,96 5 563,96 -376,0 -6,2 -50,00 

за рахунок виробничих 

інвестицій з прибутку 
20 871,50 18 793,11 - - -18 793,11 -100,0 0 

позичкові кошти 

фінансових установ, що 

підлягають поверненню 

152 053,63 152 053,63 31 723,51 31 723,51 -120 330,12 -79,1 0 

інші залучені кошти, що не 

підлягають поверненню 
8,89 8,89 - - -8,89 -100,0 - 

Централізоване 

водовідведення,   

(амортизація) 
7 688,52 7 252,47 1 775,64 1 775,64 -5 476,83 -75,5 0 

 

          У 2022 році Підприємством довиконано заходи Інвестиційної програми                         

КП «Вінницяоблводоканал» на 2021 рік з централізованого водопостачання  на загальну 

суму 2 152,15 тис. грн. в тому числі: 

- погашення тіла кредиту  - 1 470,97  тис. грн; 

- інші заходи - 681,18 тис. грн.   

  

Схвалена ІП 

на 2021 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн 

Профінан

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилен

ня 

освоєння,  

тис. грн 

тис. грн % 

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

Затверджена ІП, в т.ч: 187 274,95 184 098,06 41 265,26 40 762,10 -142 832,80 -77,6 -503,16 

Централізоване  

водопостачання, у т.ч.: 
179 586,43 176 845,59 39 489,62 38 986,46 -137 355,97 -77,7 -503,16 

за рахунок амортизаційних 6 652,41 5 989,96 6 295,14 5 791,98 305,18 5,1 -503,16 
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відрахувань 

за рахунок виробничих 

інвестицій з прибутку 
20 871,50 18 793,11 1470,97 1470,97 -17 322,14 -92,2 0 

позичкові кошти 

фінансових установ, що 

підлягають поверненню 

152 053,63 152 053,63 31 723,51 31 723,51 -120 330,12 -79,1 0 

інші залучені кошти, що не 

підлягають поверненню 
8,89 8,89 - - -8,89 -100,0 - 

Централізоване 

водовідведення,   

(амортизація) 
7 688,52 7 252,47 1 775,64 1 775,64 -5 476,83 -75,5 0 

 

На момент проведення перевірки Підприємством не виконані та не профінансовані 

заходи, передбачені схваленою Інвестиційною програмою на 2021 рік, з урахуванням 

фактичних джерел фінансування (амортизаційних відрахувань та прибутку) на загальну суму 

22 493,79 тис. грн (в тому числі, заходи з централізованого водопостачання на суму                 

17 016,96 тис. грн або 68,66 % та заходи з централізованого водовідведення на суму                

5 476,83 тис. грн або 75,5 %). Крім того, є заборгованість щодо зобов’язань за Субкредитною 

угодою в рамках спільного зі Світовим банком Другого проекту розвитку міської 

інфраструктури в сумі 244 тис. дол. США (за курсом НБУ 36,5686 грн за дол. 8 922,74 тис. 

грн). 

Довідково: постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2866 знято з тарифів невикористані 

кошти ІП 2021, передбачені на виконання зобов’язань за Другим проектом розвитку міської 

інфраструктури у сумі 12 234,30 тис. грн з водопостачання, 1 045,90 тис. грн з 

водовідведення.  

 

Перерахування коштів з поточних рахунків Підприємства на спеціальний рахунок 

протягом періоду, що перевірявся, здійснювались щоденно, але  фактичні обсяги  

перерахованих коштів не відповідали обсягам, передбаченим в тарифах для виконання 

інвестиційної програми. 

6 
підпункт 8 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

  у частині обов’язку Ліцензіата 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, щоденно перераховувати 

кошти 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 

                 (п.2.36 Акт № 290  с. 63-64) 

7 
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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2013-%D0%BF#n30
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водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від                             

01 жовтня 2014 року № 552 

                  (п. 2.38 Акт №  290 с. 64) 

Ліцензіат не дотримувався затвердженого фінансового плану  здійснення заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік. 

Підприємство листом від 24.10.2022 № 1/06-2220 надало пояснення та обґрунтування до 

Акта від 18.10.2022 № 290, звернулось з проханням врахувати додаткові фактичні витрати 

підприємства на проведення капітальних ремонтів: з водопостачання на суму 1 239,54 тис. грн 

(без ПДВ), з водовідведення – 1 737,26 тис.грн (без ПДВ). Зазначені капітальні витрати 

збільшили залишкову балансову вартість об’єктів, підлягають амортизації. 

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення службовою запискою від 25.10.2022 № 627/19-22 повідомив про (-) зняття за                

2021 рік постановою від 22.12.2021 № 2866 з тарифів: на централізоване водопостачання                            

(-) 12 234,30 тис. грн, на централізоване водовідведення (-) 1 045,90 тис. грн. 

Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки КП «Вінницяоблводоканал» 

за 2021 рік 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) 

  

окремі 

статті 

витрат  

інвестиційна складова 

 невиконання          

ІП 2021 

заборго-

ваність за 

РМІ-2 

знято постановою 

НКРЕКП від 

22.12.2021             

№ 2866 

додаткові 

капітальні 

витрати 

Різниця 

централізоване 

водопостачання 21 906,81 

 

-17 016,96 

 

8 922,74 

 

12 234,30 

 

1 239,54 

 

5 379,62 

централізоване 

водовідведення 18 124,35 

 

-5 476,83 

  

1 045,90 

 

1 737,26 

 

-2 693,67 

 
Ураховуючи викладене, пояснення КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», надані листoм 

від 24.10.2022 № 1/06-2220, службову записку Департаменту із регулювання у сфері 

централізованго водопостачання та водовідведення від 25.10.2021 № 627/19-22, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

І. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Лійензійних 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 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»  (код ЄДРПОУ 03339012)  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  

водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» 

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       
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№ 302,  з урахуванням коригування в бік зменшення на суму невиконання заходів з 

водовідведення Інвестиційної програми на 2021 рік у розмірі 2 693,67 тис. грн (без ПДВ). 

 

         ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

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

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

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

державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного 

за тим, у якому буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути 

порушення підпункту 3 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, у частині  провадження 

ліцензованої діяльності на підставі оформленого належним чином права власності, 

господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені 

засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання. 

 

 

 
Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                                          Ярослав Зеленюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                      Київ                                     № _______________ 
 
 
 

Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» 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 __ листопада                      

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

планової виїзної перевірки від 18 жовтня 2022 року № 290, проведеної на 

підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

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

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

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

перевірки від 12 вересня 2022 року № 296, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339012) 

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 16 червня 2016 року № 1141 

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 липня 2020 року № 1482 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» у 

частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік 

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії; 

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності на підставі належним чином оформленого права 

власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на 

яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання; 

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. 

 



3 
 

 

 

 

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 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»                            

(код ЄДРПОУ 03339012) 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 16 червня 2016 року № 1141 

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 липня 2020 року № 1482 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» у 

частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік 

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії;  

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності на підставі належним чином оформленого права 

власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на 

яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання; 

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 

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; 
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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 водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» 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 на суму 

невиконання заходів  з водовідведення Інвестиційної програми на 2021 рік у 

розмірі 2 693,67 тис. грн (без ПДВ). 

 
 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

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

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

 

 

«____»_________________________ 20__ року                                                                                                                          _____________________________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушення 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»  
 
 
 

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

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

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

контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

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

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339012) до 30 числа третього 

місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде припинено або 

скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення підпункту 3 

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 



2 
 

 

 

 

№ 307, у частині провадження ліцензованої діяльності на підставі оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


