
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 
______ ______________ 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень                             

МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

 
Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області, відповідно до постанови НКРЕКП  

17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами) за посвідченням від 12 вересня 2022 року № 297 

з 29 вересня 2022 року по 19 жовтня 2022 року було проведено планову перевірку 

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (далі – 

«Хмельницькводоканал», Підприємство, ліцензіат) 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 року  

№ 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), за результатами якої складено Акт планової 

перевірки від 19 жовтня 2022 року № 291 (далі – Акт № 291), та встановлено наступні 

порушення Ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов № 307 

щодо обов’язку суб'єктів господарювання, що 

здійснюють господарську діяльність з 

централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення, дотримуватися 

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: 

 (п.1.3 Акта № 291, с.4-6), 

(п.2.39 Акта № 291,113-115), 

(п.2.41 Акта № 291, с.116-117) 

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 
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централізоване водовідведення, чим порушено вимоги постанов НКРЕКП, саме: від 

18.09.2018 № 993, від 28.05.2019 № 804, від 17.09.2019 № 1968, від 17.09.2019 № 1968, від 

04.02.2020 № 283, від 16.12.2020 № 2499 (п. 2.28 Акта № 291). 
Станом на 01.10.2022 не виконаними Підприємством є вимоги абзацу першого пункту 3 

постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1309 (із змінами) «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» за порушення 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання 
та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання», а саме, до 31 грудня 
2021 року необхідно було усунути порушення: 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту. 

Ліцензіат листом від 30.03.2022 № 601 звернувся до НКРЕКП з проханням продовжити 

термін усунення вищезазначеного порушення до 31.12.2022, із порушенням терміну 

на 101день. Підприємством не виконані вимоги абзацу першого пункту 3 постанови НКРЕКП 

від 27.06.2019 № 1309 (із змінами), щодо усунення вимоги підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за 

наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають 

вимогам Технічного регламенту (п. 1.3 Акта № 291, с.4-6). 

Підприємством не дотримані вимоги Додатку 15 «Кореспонденція окремих показників 

між формами звітності» у звітах за 2019 та 2021 рік (п. 2.39 Акта № 291, с. 113- 115). 
Форма № 4-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення 

(місячна) «Звітні та розрахункові 

дані про обсяги споживання 

електроенергії для здійснення 

діяльності з централізованого 

водопостачання та/або 

водовідведення та розрахунки з 

енергопостачальниками» 

Форма № 8-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури 

тарифів за видами діяльності 

ліцензіата» 

Форма № 11-НКРЕКП-

загальна характеристика 

водопостачання/ 

водовідведення (річна) 

«Загальна характеристика 

об'єктів централізованого 

водопостачання та/або 

водовідведення» 

2019 рік 

п. 1 «Загальні витрати активної 

електроенергії на централізоване 

водопостачання, фактично» (код 

рядка 010, графа 2 (за відповідний 

звітний період)) 

п. 36 «Обсяг спожитої активної 

електроенергії» (код рядка 460, графа 

2 (за відповідний звітний період)) 

п. 1.68 «Витрати 

електричної енергії на 

водопостачання, усього» 

(код рядка 132, графа 2) 

13558 13558 13566 

п. 4 «Загальні витрати активної 

електроенергії на централізоване 

водовідведення, фактично» (код рядка 

040, графа 2 (за відповідний звітний 

період)) 

п. 36 «Обсяг спожитої активної 

електроенергії» (код рядка 460, графа 

4 (за відповідний звітний період)) 

п. 2.48 «Витрати 

електричної енергії на 

водовідведення, усього» 

(код рядка 283, графа 2) 

12129 12129 12123 

2021 рік 

п. 1 «Загальні витрати активної 

електроенергії на централізоване 

водопостачання, фактично» (код 

рядка 010, графа 2 (за відповідний 

звітний період)) 

п. 36 «Обсяг спожитої активної 

електроенергії» (код рядка 460, графа 

2 (за відповідний звітний період)) 

п. 1.68 «Витрати 

електричної енергії на 

водопостачання, усього» 

(код рядка 132, графа 2) 

13465 13465 13738 

 

п. 4 «Загальні витрати активної 

електроенергії на централізоване 

водовідведення, фактично» (код рядка 

040, графа 2 (за відповідний звітний 

період)) 

 

п. 36 «Обсяг спожитої активної 

електроенергії» (код рядка 460, графа 

4 (за відповідний звітний період)) 

 

п. 2.48 «Витрати 

електричної енергії на 

водовідведення, усього» 

(код рядка 283, графа 2) 

11789 11789 11766 

Підприємство надавало копії квартальної фінансової звітності до НКРЕКП із 

порушенням термінів: за 2019 рік – від 5 до 14 днів, за 2020 рік - від 12 до 91 дня. 

Порушено вимоги пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 та пункту 1 постанови 

НКРЕКП від 17.02.2021 № 254. (п. 2.41 Акта № 291, с.116-117). 



3 

 

2 
підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов   

в частині 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 

(п. 2.2 Акта № 291, с.8-10) 

Підприємство повідомляло НКРЕКП про зміни до даних, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії із затримкою від 1 до 391 дня. 

3 

 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов № 307 
 

 

щодо надання Ліцензіатом 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 № 291, с. 23-25) 

З необхідної кількості 121 652 одиниць приладів обліку, станом на 31.12.2019, 

Ліцензіатом було забезпечено фактично 100 931 одиниць, що становить 83 %. 

З необхідної кількості 124 028 одиниць приладів обліку, станом на 31.12.2020, 

Ліцензіатом було забезпечено фактично 105 028 одиниць, що становить 84,7 %. 

З необхідної кількості 127 808 одиниць приладів обліку, станом на 31.12.2021, 

Ліцензіатом було забезпечено фактично 109 420 одиниць, що становить 85,6 %. 

4 
підпункту 28 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

у частині подання в установлений у рішенні 

строк до органу ліцензування інформацію про 

усунення зазначених у такому рішенні 

порушень  

(п. 2.24 Акта № 291, с.33) 

Ліцензіатом не подана інформація до 31.12.2021 року про стан усунення порушення 

постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1309, а саме вимоги підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за 

наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають 

вимогам Технічного регламенту.  

Ліцензіат листом від 30.03.2022 № 601 звернувся до НКРЕКП із порушенням строку 

на 101 день в установлений у рішенні строк (до 31.12.2021) до органу ліцензування 

інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень (постанова НКРЕКП від 

27.06.2019 № 1309).  

5 
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 

централізованого водовідведення, а також 

використання коштів, отриманих за рахунок 

діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за 

цільовим призначенням. 

(п. 2.28 Акта, с. 34-96; 

п. 2.32. Акта с.100 ) 

Протягом 2019-2021 років Ліцензіат не дотримувався затвердженої структури тарифів. 

2019 рік 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2019 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 1 873,08 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали 9 549,72 
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тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати  склали 7 676,64 тис. грн (без ПДВ), при планових 

обсягах реалізації послуг 12 934,79 тис. м
3
 та фактичних - 12 003 тис. м

3
, відхилення обсягів 

реалізації послуг в бік зменшення на 931,79 тис. м3 або 7,20%. 

За підсумками 2019 року МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» фактично понесено 

витрат на електроенергію з централізованого водопостачання на суму  

27 885,00 тис. грн (без ПДВ), що порівняно з плановими витратами, скоригованими на 

фактичний обсяг реалізації 21 941,54 тис. грн. більше на 5 943,46 тис. грн (28,30%). 

 

Електрична 

енергія 

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 

10795,48 1,6340 17640,35 11635 1,9750 22979 839,52 0,3409 5338,65 

електрична 

енергія  

2 класу напруги 

1700,68 2,4451 4158,34 1923 2,3994 4614 222,32 
-

0,0457 
455,66 

реактивна 

електрична 

енергія 

3535,68 0,0403 142,54 4029 0,0727 293 493,32 0,0324 150,46 

Разом   21 941,54   27 885   5 943,46 

З урахуванням вартості електроенергії на понаднормативні витрати та втрати води  у 

сумі 783,56 тис. грн фактичні витрати cтановлять 27 101,44 тис. грн (27 885,00-783,56).  

 

За підсумками 2019 року МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» фактично здійснено 

витрат на реагенти з централізованого водопостачання на суму 1 988,00 тис. грн, що менше 

на 167,40 тис. грн або 9,19 % більше скоригованого планового рівня витрат врахованого в 

тарифі на фактичний обсяг реалізації – 1 820,60 тис. грн.  

Назва 

реагенту 

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 

планові 
витрати 

відповідно 

до 
фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Вартість, 

тис. грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

постанова № 993   

гіпохлорид 142,24 10,482 1490,92               

прекурсори     13,90               

Разом   1504,82               

постанова № 804   

гіпохлорид 132,08 16,663 2200,88               

прекурсори     83,60               

Разом   2284,48               

постанова № 1968   

гіпохлорид 132,08 16,663 2200,88               

прекурсори     83,60               

Разом   2284,48               
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Всього 
гіпохлорид 

136,28 14,11 1907,17 1769,78  129,25 15,382 1988     218,22 

Всього 

прекурсори 
    54,77  50,82           -50,82 

Всього х х 1961,94 1820,6 х х 1988 х х  167,40 

 

Перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних витрат та 

втрат води складає 65,66 тис. грн. Таким чином, фактичні витрати на реагенти складають 

1922,34 тис. грн (1988-65,66). 

 

Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 40 571,00 тис. грн, що на 6 629,81 

тис. грн  більше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу 33 941,19 тис. грн. 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 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 165 15028 7589,90 176 19535 9249,53 11 4507 1659,63 

Загально-

виробничі 
143 16068 9363,64 150 11910 6616,67 7 -4158 -2746,97 

Адмінистра-

тивні 
32 4029 10492,19 36 4729 10946,76 4 700 454,57 

Збут 14 1451 8636,90 17 4397 21553,92 3 2946 12917,02 

Всього 354 36 576 8610,17 379 40 571 8920,62 25 3 995 310,45 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 8 275,00 тис. грн,  

що на 807,95 тис. грн (10,82 %) більше скоригованого планового  тарифу 7 467,06 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
3068,08 3951,00 882,92 28,78 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
3280,30 2444,00 836,30 -25,49 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
822,50 976,00 153,50 18,66 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
296,17 904,00 607,83 205,23 

Всього 7 467,05 8 275,00 807,95 10,82 
 

В 2019 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали                    

8 005,00 тис. грн, що на 1 736,61 тис. грн більше ніж враховано в скорегованому в тарифі                   

6 268,39 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 

спеціальне водокористування 1935,73 1907,00 -28,73 

плата за землю 14,85 976,00 961,15 

плата за радіочастоти 2,78 3,00 0,22 

збір за користування надрами 4315,03 5119,00 803,97 

Разом 6 268,39 8 005,00 1 736,61 

 

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

централізоване водопостачання за 2019 рік встановлено загалом перевитрати на суму 
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7 676,64 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

електроенергія 21 941,54 6 666,67 27 101,44      -1 506,77 
опалення+газ 788,77  437,00 -351,77 
внесок на 

регулювання 57,54  43,00        -14,54 

Всього: 22 787,85 6 666,67 27 581,44 -1 873,08 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 
тис. грн 

 

 

Фактичні витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти 1 820,60  1 922.34 101,74 

підкачка води 

сторонніми 

організаціями 
546,30  792,00 245,70 

Витрати на оплату 

праці 33 941,19  40 571 6 629,81 

Відрахування на 

соціальні заходи 7 467,05  8 275,00 807,95 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 

передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 

6 268,39  8 005,00 1 736,61 

Інші витрати у складі 

адміністративних 

витрат (опалення) 
192,09  219 26,91 

Інші витрати у складі 

витрат на збут 

(опалення)  
  1 1 

Всього: 50 235,62 0 59 785,34 9 549,72 

Загалом: 73 023,47 6 666,67 87 366,78 7 676,64 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2019 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 3 773,18 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали 9 866,41 

тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати  склали 6 093,23 тис. грн (без ПДВ), при планових 

обсягах реалізації послуг 12 466,74 тис. м
3
 та фактичних – 11 687 тис. м

3
, відхилення 

обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 779,74 тис. м3 або 6,25%. 

 

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2019 році відповідно до звітних 

даних склали 27 939,00 тис. грн (без ПДВ), що на 3 133,91 тис. грн (12,63 %) більше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі 24 805,09 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

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 

5181,43 1,8872 9778,65 5552 1,9719 10948,2 370,57 0,0847 1169,55 

електрична 

енергія  
6097,68 2,4448 14907,36 6577 2,5434 16727,8 479,32 0,0986 1820,44 
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2 класу напруги 

реактивна 

електрична 

енергія 

2957,3 0,0403 119,08 3604 0,0730 263 646,7 0,0327 143,92 

Разом   24 805,09   27 939   3 133,91 

Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 41 999,00 тис. грн, що на  

7 877,33 тис. грн більше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу  34 121,67 

тис. грн 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 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 178 15541 7275,75 195 21694 9270,94 17 6153 1995,19 

Загально-

виробничі 
139 16026 9607,91 152 11333 6213,27 13 -4693 -3394,65 

Адмінистра-

тивні 
29 3552 10206,90 32 4187 10903,65 3 635 696,75 

Збут 13 1279 8198,72 15 4785 26583,33 2 3506 18384,62 

Всього 359 36 398 8448,93 394 41 999 8883 35 5 601 434,07 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 8 673,00 тис. грн,  

що на 1166,23 тис. грн (15,54 %) більше скоригованого планового рівня витрат  

7 506,77 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
3205,29 4494,00 1288,71 40,21 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
3305,18 2325,00 980,18 -29,66 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
732,53 864,00 131,47 17,95 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
263,77 990,00 726,23 275,32 

Всього 7 506,77 8 673,00 1 166,23 15,54 
 

В 2019 році фактичні витрати з централізованого водовідведення на податки склали                 

8 005,00 тис. грн, що на 1 736,61 тис. грн більше ніж враховано в скорегованому в тарифі 6 

268,39 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 

плата за землю 14,27 930,00 915,73 

плата за радіочастоти 2,74 3,00 0,26 

екологічний податок 627,14 534,00 -93,14 

Разом 644,15 1 467,00 822,85 

 

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

централізоване водовідведення за 2019 рік встановлено загалом перевитрати на суму 

6 093,67 тис. грн (без ПДВ): 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

опалення+газ 646,42  415,00 -231,42 
внесок на 

регулювання 50,56  42,00 -8,56 

електроенергія 24 805,09 6 666,67 27 939 -3 532,76 

Всього: 25 502,57 6 666,67 28 396,00 -3 772,74 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

Витрати на оплату 

праці 34 121,67  41 999,00 7 877,33 

Відрахування на 

соціальні заходи 7 506,77  8 673,00 1 166,23 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 

передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 

644,15  1 467,00 822,85 

Всього: 42 272,59  52 139,00 9 866,41 

Загалом: 67 774,66 6 666,67 80535,00 6 093,67 

 

2020 рік 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2020 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 10 576 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали 175,07 тис. 

грн (без ПДВ), в цілому недофінансування  склало 10 400,93 тис. грн (без ПДВ), при 

планових обсягах реалізації послуг 12 957,92 тис. м
3
 та фактичних - 12 466 тис. м

3
, 

відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 491,92 тис. м3 або 4%. 

 

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2020 році відповідно до звітних 

даних склали 28 675,00 тис. грн (без ПДВ), що на 2 454,88 тис. грн (9,36%) більше   

скорегованого планового рівня витрат врахованого в тарифі 26 220,12 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

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 

11215,01 1,8808 21093,62 11803 1,9876 23459,61 587,99 0,11 2365,99 

електрична 

енергія  

2 класу напруги 

1847,82 2,6293 4858,47 1914 2,5995 4975,39 66,18 -0,03 116,92 

реактивна 

електрична 

енергія 

3939,3 0,0680 268,03 3969 0,0605 240 29,7 -0,01 -28,03 

Разом   26 220,12   28 675   2 454,88 

З урахуванням перевищення витрат на електроенергію за рахунок понаднормативних 

витрат та втрат води - 307,39 тис. грн фактичні витрати складають  28 367,61 тис. грн  

(28 675,00 – 307,39). 
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За підсумками 2020 року МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» фактично здійснено 

витрат на реагенти з централізованого водопостачання на суму 642,03 тис. грн, що менше на 

1 622,97 тис. грн або 71,7 % менше скоригованого планового рівня витрат врахованого в 

тарифі на фактичний обсяг реалізації – 2 265 тис. грн.  

Назва 

реагенту 

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 

планові 

витрати 

відповідно 

до 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. 

грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Вартість, 

тис. грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 

тис. 

грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. 

грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

постанова №1968   

гіпохлорид 132,08 16,663 2200,88               

прекурсори     83,60               

Разом   2284,48               

постанова №283   

гіпохлорид 133,2 16,893 2250,11               

прекурсори     111,66               

Разом   2361,77               

Всього 

гіпохлорид 
133,09 16,87 2245,40  2 160,16 21,49 14,172 304,56     -1 855,6 

Всього 

прекурсори 
    108,98 104,84            -104,84 

сіль 

"Екстра" 
        63,9 3,534 225,82     225,82 

сіль 

"Екстра" 

таблетки 

        3,0 4,500 13,5     13,50 

сіль "Екстра 

Полісся" 
        30,2 3,250 98,15     98,15 

Всього х х 2354,38 2265,00 х х 642,03 х х -1622,97 

 

Перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних витрат та 

втрат води складає 26,99 тис. грн. Таким чином, фактичні витрати на реагенти складають 

615,04 тис. грн (642,03-26,99). 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 47 317,00 тис. грн,  

що на 5 297,20 тис. грн менше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу                 

52 614,20 тис. грн. 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 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 175 21906 10431,43 171 24904 12136,45 -4 2998 1705,02 

Загально-

виробничі 
157 24055 12768,05 154 14194 7680,74 -3 -9861 -5087,31 

Адмінистра-

тивні 
36 6368 14740,74 33 5670 14318,18 -3 -698 -422,56 

Збут 16 2362 12302,08 17 2549 12495,10 1 187 193,01 

Всього 384 54 691 11868,71 375 47 317 10529,78 -9 -7 307 -1 338,93 
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Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 9 644,00 тис. грн,  

що на 1 931,13 тис. грн (16,68%) менше скоригованого планового рівня витрат  

11 577,13 тис. грн. 

Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
4636,31 5067,00 430,69 9,29 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
5091,13 2904,00 2187,13 -42,96 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
1347,82 1163,00 184,82 -13,71 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
499,87 510,00 10,13 2,03 

Всього 11 577,13 9 644,00 -1 931,13 -16,68 
 

У 2020 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали                  

8 488,00 тис. грн, що на 29,02 тис. грн більше ніж враховано в скоригованому в тарифі                   

8 458,98 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 

спеціальне водокористування 2209,68 1830 -379,68 

плата за землю 15,91 938 922,09 

плата за радіочастоти 3,22 3 -0,22 

збір за користування надрами 6230,17 5717 -513,17 

Разом 8 458,98 8 488 29,02 

 

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

централізоване водопостачання за 2020 рік встановлено загалом недофінансування на суму 

10 400,93 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

опалення+газ 644,54  532,00 -112,54 

витрати на реагенти 2 265,00  615,04 -1 649,96 
внесок на 

регулювання 71,47  68,00      -3,47 

електроенергія 26 220,15 3 729,17 28 367,61        -1 581,71 
Витрати на оплату 

праці 52 614,20  47 317,00      -5 297,20 

Відрахування на 

соціальні заходи 
11 575,12  9 644,00      -1 931,12 

Всього: 93 390,48 3 729,17 86 543,65     -10 576,00 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

підкачка води 

сторонніми 

організаціями 
778,95  925,00 146,05 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 
8 458,98  8 488,00 29,02 
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передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 
Всього: 9 237,93  9 413,00 175,07 

Загалом: 102 628,41 3 729,17 95 956,65 - 10 400,93 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2020 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 3 050,83 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  1 303,03 

тис. грн (без ПДВ), в цілому недофінансування  склало 1 747,80 тис. грн (без ПДВ), при 

планових обсягах реалізації послуг 12 572,17 тис. м
3
 та фактичних – 12 113 тис. м

3
, 

відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 459,17 тис. м3 або 3,65%. 

 

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2020 році відповідно до звітних 

даних склали 28 201,00 тис. грн (без ПДВ), що на 1 284,81 тис. грн (4,77 %) більше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі 26 916,19 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

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 5300,8 1,8809 9970,46 5364 1,9872 10659,33 63,20 0,11 688,87 

електрична 

енергія  

2 класу напруги 6353,85 2,6285 16701,13 6276 2,7625 17337,67 -77,85 0,13 636,54 

реактивна 

електрична 

енергія 3602,4 0,0679 244,6 3368 0,0606 204 -234,40 -0,01 -40,6 

Разом   26 916,19   28 201   1 284,81 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 50 184,00 тис. грн,  

що на 477,31,00 тис. грн більше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу 

49 706,69 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 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 190 22043 9667,98 194 28416 12206,19 4 6373 2538,20 

Загально-

виробничі 
148 22155 12474,66 149 14039 7851,79 1 -8116 -4622,87 

Адмінистра-

тивні 
30 5393 14980,56 31 5222 14037,63 1 -171 -942,92 

Збут 13 2000 12820,51 16 2507 13057,29 3 507 236,78 

Всього 381 51 591 11 284,12 390 50 184 10 737,18 9 -1 407 -546,94 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 10 329,00 тис. грн,  

що на 606,47 тис. грн (5,55%) менше скоригованого планового рівня витрат  

10 937,47 тис. грн. 
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Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
4672,32 5882,00 1209,68 25,89 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
4695,95 2872,00 1823,95 -38,84 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
1143.21 1071,00 72.21 -6,32 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
423,99 504,00 80,01 18,87 

Всього 10 937,47 10 329,00 -606,47 -5,55 
 

В 2020 році фактичні витрати з централізованого водовідведення на податки склали                 

1 461 тис. грн, що на 761,95 тис. грн більше ніж враховано в скоригованому в тарифі 699,05 

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 

плата за землю 14,68 928 913,32 

плата за радіочастоти 2,97 3 0,03 

екологічний податок 681,4 530 -151,4 

Разом 699,05 1 461 761,95 

 

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

централізоване водовідведення за 2020 рік встановлено загалом недофінансування на суму 

1 747,80 тис. грн (без ПДВ): 

 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

електроенергія 26 916,19 3 729,17 28 201,00 -2 444,36 
Відрахування на 

соціальні заходи 10 935,47  10 329,00 -606,47 

Всього: 37 851,66 3 729,17 38 530,00 -3 050,83 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

Витрати на оплату 

праці 49 706,69  50 184,00 477,31 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 

передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 

699,05  1461,00 761,95 

опалення+газ 467,61  524,00 56,39 
внесок на 

регулювання 60,62  68,00 7,38 

Всього: 50 933,97  52 237,00 1 303,03 

Загалом: 88 785,63 3 729,17 90 767,00 -1 747,80 

 

2021 рік 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 
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водопостачання на 2021 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 462,88 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали 4 530,13 

тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати  склали 4 067,25 тис. грн (без ПДВ), при планових 

обсягах реалізації послуг 12 201,7 тис. м
3
 та фактичних - 12 071 тис. м

3
, відхилення обсягів 

реалізації послуг в бік зменшення на 130,7 тис. м3 або 1,07%. 

 

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2021 році відповідно до звітних 

даних склали 32 394,00 тис. грн (без ПДВ), що на 2 366,88 тис. грн (7,88%) більше   

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі 30 027,12 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

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 

10998,47 2,1715 23883,17 11464 2,2729 
26056,0

5 
465,53 0,10 2172,88 

електрична 

енергія  

2 класу напруги 

1901,02 3,1008 5894,74 2001 3,0360 6074,95 99,98 -0,06 180,21 

реактивна 

електрична 

енергія 

4028,83 0,0619 249,21 4153 0,0633 263 124,17 0,00 13,79 

Разом   30 027,12   32 394   2 366,88 

З урахуванням перевищення витрат на електроенергію за рахунок понаднормативних 

витрат та втрат води -  76,08 тис. грн фактичні витрати складають  32 317,92 тис. грн  (32 394-

76,08). 

 

За підсумками 2021 року МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» фактично здійснено 

витрат на реагенти з централізованого водопостачання на суму 640,15 тис. грн, що менше на 

140,38 тис. грн або 28,09 % більше скоригованого планового рівня витрат врахованого в 

тарифі на фактичний обсяг реалізації – 499,77 тис. грн.  

 

Назва 

реагенту 

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 

планові 

витрати 

відповідно 

до 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Вартість, 

тис. грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

К-

ть, т 

Ціна 

реагенту, 

тис. 

грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

постанова № 2499   

гіпохлорид 10,16 15,251 154,95               

прекурсори     103,57               

сіль «Екстра» 68,3 3,629 247,84               

сіль «Екстра» 

таблетки 
4,8 4,652 22,33               

Разом   528,69               

Всього 

гіпохлорид 
10,16 15,251 154,95 146,48  15,51 15,125 234,589     88,11 
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Всього 

прекурсори 
    103,57  97,90           -97,90 

сіль «Екстра» 68,3 3,629 247,84 234,28  79,1 4,930 389,963     155,68 

сіль «Екстра» 

таблетки 
4,8 4,652 22,33  21,11 2,675 5,830 15,595     -5,51 

Всього х х 528,69 499,77 х х 640,15 х х 140,38 

Перевищення витрат на придбання реагентів за рахунок понаднормативних витрат та 

втрат води складає 0,32 тис. грн. Таким чином, фактичні витрати на реагенти складають 

639,68 тис. грн (640,15-0,32). 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 56 914,00 тис. грн,  

що на 2 494,51 тис. грн більше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу                 

54 419,49 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2021 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 174 23289 11153,74 174 29964 14350,57 0 6675 3196,84 

Загально-

виробничі 
155 24527 13186,56 158 17563 9263,19 3 -6964 -3923,37 

Адмінистра-

тивні 
36 7297 16891,20 33 6966 17590,91 -3 -331 699,71 

Збут 16 2456 12791,67 17 2421 11867,65 1 -35 -924,02 

Всього 381 57 569 12591,64 382 56 914 12415,79 1 -570 -175,85 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 11 544,00 тис. грн,  

що на 445,28 тис. грн (3,60 %) менше скоригованого планового рівня витрат  

11 972,28 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
4843,20 6080,00 1236,80 25,54 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
5100,81 3554,00 1546,81 -30,32 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
1517,45 1420,00 97,45 -6,42 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
510,82 473,00 37,82 -7,40 

Всього 11 972,28 11 527,00 -445,28 -3,72 
 

У 2021 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали                  

9 121 тис. грн, що на 343,89 тис. грн більше ніж враховано в скоригованому в тарифі                   

8 777,11 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 

спеціальне водокористування 1836,7 1807 -29,7 

плата за землю 12,64 963 950,36 

плата за радіочастоти 3,13 3 -0,13 

збір за користування надрами 6924,64 6348 -576,64 
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Разом 8 777,11 9 121 343,89 

 

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

централізоване водопостачання за 2021 рік встановлено загалом перевитрати на суму  

4 067,25 тис. грн (без ПДВ): 

 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

витрати на реагенти 499,77  478,84 -20,93 
Відрахування на 

соціальні заходи 
11 972,28  11 527,00 -445,28 

внесок на 

регулювання 115,60  98,00 -17,60 

Всього: 12 087,88  11 625,00 -462,88 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія 30 027,12 1 250 32 317,92 1 040,80 

підкачка води 

сторонніми 

організаціями 
1 009,79  1 188,00 178,21 

Витрати на оплату 

праці 
54 419,49  56 ,914,00 2 494,51 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 

передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 

8 777,10  9 121,00 343,90 

опалення+газ 593,20  923,00 332,80 

Всього: 95 326,47 1 250,00 101 106,60 4 530,13 

Загалом: 107 414,35 1 250,00 112 731,60 4 067,25 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2021 рік, встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 110,69 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  6 348,26 

тис. грн (без ПДВ), в цілому перевитрати  склали 6 237,57 тис. грн (без ПДВ), при планових 

обсягах реалізації послуг 12 201,70 тис. м
3
 та фактичних – 12 0,71 тис. м

3
, відхилення 

обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 130,70 тис. м3 або 1,07%. 

 

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2021 році відповідно до звітних 

даних склали 33 441 тис. грн (без ПДВ), що на 1 149,89 тис. грн (356 %) більше скоригованого 

планового рівня витрат врахованого в тарифі 32 291,12 тис. грн. 

 

Електрична 

енергія 

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 

5486,1 2,1715 11913,14 5425 2,2779 12357,53 -61,1 0,11 444,39 
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електрична 

енергія  

2 класу напруги 

6499,04 3,1007 20151,36 6364 3,2766 20852,47 -135,04 0,18 701,11 

реактивна 

електрична 

енергія 

3748,41 0,0605 226,61 3637 0,0635 231 -111,41 0,00 4,39 

Разом 15 733,55  32 291,12 15 426  33 441 -307,55  1 149,89 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 60 441 тис. грн,  

що на 4 834,14 тис. грн більше скоригованого планового рівня витрат в структурі тарифу 

55 606,86 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2021 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 189 23835 10509,26 195 33786 14438,46 6 9951 3929,20 

Загально-

виробничі 
149 23793 13307,05 153 17769 9678,10 4 -6024 -3628,94 

Адмінистра-

тивні 
31 6417 17250,00 32 6595 17174,48 1 178 -75,52 

Збут 15 2164 12022,22 16 2291 11932,29 1 127 -89,93 

Всього 384 56 209 12198,13 396 60 441 12719,07 12 4 232 520,93 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 12 358,00 тис. грн,  

що на 124,50 тис. грн (1,02%) менше скоригованого планового рівня витрат  

12 233,500 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Скориговані 

витрати, враховані в 

тарифах, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
5187,51 6972,00 1784,49 34,40 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
5178,35 3595,00 1583,35 -30,58 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
1396,69 1344,00 52,69 -3,77 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших збутових витрат 
470,95 447,00 23,95 -5,09 

Всього 12 233,50 12 358,00 124,50 1,02 
 

У 2021 році фактичні витрати з централізованого водовідведення на податки склали                 

1 547 тис. грн, що на 1 002,67 тис. грн більше ніж враховано в скоригованому в тарифі 544,33 

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 

плата за землю 12,54 974,00 961,46 

плата за радіочастоти 3,11 3,00 -0,11 

екологічний податок 528,68 570,00 41,32 

Разом 544,33 1 547,00 1 002,67 

 

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

централізоване водовідведення за 2021 рік встановлено загалом перевитрати на суму 

6 237,57 тис. грн (без ПДВ): 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетне 

фінансування, 

тис. грн  

Фактичні витрати,  

тис. грн 
Недофінансування,  

тис. грн 

електроенергія 32 291,12 1 250,00 33 441,00 -100,12 
внесок на 

регулювання 106,57  96,00 -10,57 

Всього: 32 397,69 1 250,00 33  537,00 -110,69 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн  

 

Перевитрати, 

тис. грн 

Витрати на оплату 

праці 55 606,86  60 441,00 4 834,14 

Відрахування на 

соціальні заходи 12 233,50  12 358,00 124,50 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших, 

передбачених 

законодавством, 

обов’язкових 

платежів 

544,33  1 547,00 1 002,67 

опалення+газ 556,05  943,00 386,95 

Всього: 68 940,74  75 289,00 6 348,26 

Загалом: 101 338,43 1 250,00 108 826,00 6 237,57 

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

дотримувався статей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

Інформація щодо фактичного рівня втрат води в мережах водопостачання  

за 2019 - 2021 роки 

Рівень втрат та витрат Відхилення 

Кількість піднятої води  

(Q під), тис.м3 

Втрати і витрати 

відповідно до діючого 

ІТНВПВ 

Фактичні втрати і витрати за 

даними річної звітності 

Фактичного рівня втрат та 

витрат  передбаченого 

ІТНВПВ 

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

2019 рік 

18735,040 6211,9 33,593 6731,39 35,93 437,744 2,34 

2020 рік 

18997,380 6211,9 33,593 6531,73 34,38 149,946 0,79 

2021 рік 

18637,500 6211,9 33,593 6292,60 33,76 31,702 0,17 

Протягом періоду, що перевірявся, мале місце перевищення нормативного рівня 

витрат та втрат води. 

 

          Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 

Вид послуги 2019 2020 2021 Разом 

централізоване водопостачання 7 676,64 -10 400,93 4 067,25 1 342,96 

централізоване водовідведення 6 093,67 -1 747,80 6 237,57 10 583,44 

 

 

6 

підпункт 14 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов № 

307 

щодо недопущення перехресного субсидіювання  

(п.2.29 Акта с. 96-98) 

             

           За результатами діяльності Підприємства від провадження інших, крім ліцензованих 

видів діяльності, в 2019 році отримано збиток у сумі 20 902,00 тис. грн, в 2020 році –  у сумі 

5 113,00 тис. грн, в 2021 році –  у сумі 7 163,00 тис. грн. 
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7 

підпункт 9 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов № 

307 

у частині виконання інвестиційної програми в 

затверджених кількісних та вартісних обсягах 

(п.2.34 Акта с. 101-109) 

2019 рік 

Інвестиційна програма для МКП «Хмельницькводоканал» на 2019 рік погоджена 

рішенням Хмельницької міської ради від 14.12.2018 № 40 та схвалена постановою НКРЕКП 

від 21.06.2019 № 1119 у сумі 10 422,83 тис.  грн (без ПДВ), з визначенням джерел 

фінансування. 

 
Джерела фінансування Інвестиційної програми на 2019 рік Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 10 422,83 

заходи з водопостачання, у тому числі: 6 232,06 

амортизаційні відрахування 6 232,06 

заходи з водовідведення, у тому числі: 4 190,77 

амортизаційні відрахування 4 190,77 
 

При цьому, виходячи із фактичних нарахувань за послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення та структури тарифів, що діяли 

в 2019 році, джерела фінансування Інвестиційної програми склали 9 417,22 тис. грн, в тому 

числі: 

- з централізованого водопостачання – 5 804,34 тис. грн, (амортизаційні відрахування) 

- з централізованого водовідведення  – 3 612,88 тис. грн, (амортизаційні відрахування). 
 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал»  на 2019 рік.   

 

  

Схвалена ІП 

на 2019 рік,  

тис. грн  

(без ПДІВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн (без ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  
Відхилення 

освоєння,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

тис. грн  

(без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
10 422,83 9 417,22 3 285,32 3 285,32 -6 131,90 -65,11 - 

Централізоване  

водопостачання 
6 232,06 5 804,34 2 361,92 2 361,92 -3 442,42 -59,31 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

6 232,06 5 804,34 2 361,92 2 361,92 -3 442,42 -59,31 - 

Централізоване 

водовідведення 
4 190,77 3 612,88 923,40 923,40 -2 689,48 -74,44 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 190,77 3 612,88 923,40 923,40 -2 689,48 -74,44 - 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал»  на 2019 рік  (станом на 01.09.2022). 

 

  

Схвалена ІП 

на 2019 рік,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн (без 

ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

тис. грн  

(без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
10 422,83 9 417,22 5 810,48 5 810,48 -3 606,74 -38,30 - 
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Централізоване  

водопостачання 
6 232,06 5 804,34 4 491,34 4 491,34 -1 313,00 -22,62 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

6 232,06 5 804,34 4 491,34 4 491,34 -1 313,00 -22,62 - 

Централізоване 

водовідведення 
4 190,77 3 612,88 1 319,14 1 319,14 -2 293,74 -63,49 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 190,77 3 612,88 1 319,14 1 319,14 -2 293,74 -63,49 - 

 

На момент проведення перевірки підприємством не виконані та не профінансовані 

схвалені заходи Інвестиційної програми на 2019 рік, з урахуванням фактичних джерел 

фінансування, на загальну суму (-)3 606,74 тис. грн (в тому числі, заходи з централізованого 

водопостачання на суму (-)1 313,00 тис. грн або 22,62 % та заходи з централізованого 

водовідведення на суму (-)2 293,47 тис. грн або 63,49 %). 

 

2020 рік 

Інвестиційна програма для МКП «Хмельницькводоканал» на 2020 рік погоджена 

рішеннями Хмельницької міської ради від 04.03.2020 № 25, від 07.10.2020 № 24 

та схвалена постановою НКРЕКП від 11.11.2020 № 2071 у сумі 11 454,93  тис.  грн (без ПДВ)  

з визначенням джерел фінансування (амортизаційні відрахування).           

 

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 11 454,93 

заходи з водопостачання, у тому числі: 6 830,63 

амортизаційні відрахування 6 830,63 

заходи з водовідведення, у тому числі: 4 624,30 

амортизаційні відрахування 4 624,30 

 

При цьому, виходячи із фактичних нарахувань за послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення та структури тарифів, що діяли в 2020 

році, джерела фінансування Інвестиційної програми склали 10 903,18 тис. грн, в тому числі: 

- з централізованого водопостачання  – 6 518,07 тис. грн, (амортизаційні відрахування); 

- з централізованого водовідведення  –  4 385,11 тис. грн, (амортизаційні відрахування). 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал» на 2020 рік   

 

  

Схвалена ІП 

на 2020 рік,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

( без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

тис. грн 

 (без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
11 454,93 10 903,18 1 768,47 1 768,47 -9 134,71 -83,78 - 

Централізоване  

водопостачання 
6 830,63 6 518,07 692,45 692,45 -5 825,62 -89,38 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

6 830,63 6 518,07 692,45 692,45 -5 825,62 -89,38 - 
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Централізоване 

водовідведення 
4 624,30 4 385,11 1 076,02 1 076,02 -3 309,09 -75,46 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 624,30 4 385,11 1 076,02 1 076,02 -3 309,09 -75,46 - 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал» на 2020 рік (станом на 01.09.2022) 

 

  

Схвалена ІП 

на 2020 рік,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн 

(без ПДВ) 

тис. грн  

(без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
11 454,93 10 903,18 2 581,49 2 581,49 -8 321,69 -76,32 - 

Централізоване  

водопостачання 
6 830,63 6 518,07 1 052,14 1 052,14 -5 465,93 -83,86 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

6 830,63 6 518,07 1 052,14 1 052,14 -5 465,93 -83,86 - 

Централізоване 

водовідведення 
4 624,30 4 385,11 1 529,35 1 529,35 -2 855,76 -65,12 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 624,30 4 385,11 1 529,35 1 529,35 -2 855,76 -65,12 - 

 

На момент проведення перевірки підприємством не виконані та не профінансовані 

схвалені заходи Інвестиційної програми на 2020 рік, з урахуванням фактичних джерел 

фінансування, на загальну суму (-)8 321,69 тис. грн (в тому числі, заходи з централізованого 

водопостачання на суму (-)5 465,93 тис. грн або 83,86 % та заходи з централізованого 

водовідведення на суму (-)2 855,76 тис. грн або 65,12%). 

 

2021 рік 

Інвестиційна програма для МКП «Хмельницькводоканал» на 2021 рік погоджена 

рішенням Хмельницької міської ради від 23.12.2022 № 69 та схвалена постановою НКРЕКП 

від 05.05.2021 № 762 у сумі 12 266,10  тис.  грн (без ПДВ) з визначенням джерел 

фінансування (амортизаційні відрахування).           

 

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 12 266,10 

заходи з водопостачання, у тому числі: 7 506,50 

амортизаційні відрахування 7 506,50 

заходи з водовідведення, у тому числі: 4 759,60 

амортизаційні відрахування 4 759,60 
 

При цьому, виходячи із фактичних нарахувань за послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення та структури тарифів, що діяли в 

2021 році, джерела фінансування Інвестиційної програми склали 11 804,45 тис. грн, в тому 

числі: 

- з централізованого водопостачання  – 7 095,83 тис. грн, (амортизаційні відрахування); 

- з централізованого водовідведення  –  4 708,62 тис. грн, (амортизаційні відрахування). 
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Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал»  на 2021 рік.   

 

  

Схвалена ІП 

на 2021 рік,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

 (без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

тис. грн  

(без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
12 266,10 11 804,45 5 172,69 5 172,69 -6 631,76 -56,18 - 

Централізоване  

водопостачання 
7 506,50 7 095,83 2 154,44 2 154,44 -4 941,39 -69,64 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

7 506,50 7 095,83 2 154,44 2 154,44 -4 941,39 -69,64 - 

Централізоване 

водовідведення 
4 759,60 4 708,62 3 018,25 3 018,25 -1 690,37 -35,90 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 759,60 4 708,62 3 018,25 3 018,25 -1 690,37 -35,90 - 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

МКП «Хмельницькводоканал» на 2021 рік (станом на 01.09.2022). 

 

  

Схвалена ІП 

на 2021 рік,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Профінан-

совано,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

Освоєно, 

тис. грн  

(без ПДВ) 

Відхилення  

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн  

(без ПДВ) 

тис. грн  

(без ПДВ) 
% 

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

Затверджена ІП, 

в тому числі: 
12 266,10 11 804,45 5 675,70 5 675,70 -6 128,75 -51,19 - 

Централізоване  

водопостачання 
7 506,50 7 095,83 2 354,44 2 354,44 -4 741,39 -66,82 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

7 506,50 7 095,83 2 354,44 2 354,44 -4 741,39 -66,82 - 

Централізоване 

водовідведення 
4 759,60 4 708,62 3 321,26 3 321,26 -1 387,36 -29,46 - 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

4 759,60 4 708,62 3 321,26 3 321,26 -1 387,36 -29,46 - 

 

На момент проведення перевірки підприємством не виконані та не профінансовані 

схвалені заходи Інвестиційної програми на 2021 рік, з урахуванням фактичних джерел 

фінансування, на загальну суму (-)6 128,75 тис. грн (в тому числі, заходи з централізованого 

водопостачання на суму (-)4 741,39 тис. грн або 66,82 % та заходи з централізованого 

водовідведення на суму (-)1 387,36 тис. грн або 29,46 %). 

 

          Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування заходів інвестиційних 

програм від планових джерел, скоригованих на фактичні обсяги реалізації: 

Вид послуги 2019 2020 2021 Разом 

 водопостачання -1 313,00 -5 465,93 -4 741,39 -11 520,32 

водовідведення -2 293,74 -2 855,76 -1 387,36 -6 536,86 
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8 
підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку, 

використання їх виключно для виконання 

інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в 

установленому тарифі для виконання 

інвестиційної програми 

(п. 2.36 Акта с. 109-112); 

п.2.37 Акта с. 112-113)      

 

 Планове, скориговане на фактичні обсяги реалізації, надходження коштів на рахунок із 

спеціальним режимом використання за 2019 рік становить 9 417,22 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 3 698,76 тис. грн.  

Планове, скориговане на фактичні обсяги реалізації, надходження коштів на рахунок із 

спеціальним режимом використання за 2020 рік становить 10 903,18 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 5 683,45 тис. грн.  

Планове, скориговане на фактичні обсяги реалізації, надходження коштів на рахунок із 

спеціальним режимом використання за 2021 рік становить 11 804,45 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 7 726,95 тис. грн.  

Таким чином, у періоді, що перевірявся, Підприємство не дотримувалось щоденного 

перерахування коштів на спеціальний рахунок в обсязі, передбаченому інвестиційною 

складовою у структурі встановлених тарифів, цільового використання коштів. 

 

9 
підпункту 10 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов № 307 

в частині дотримання фінансового плану 

використання коштів, передбачених для 

виконання інвестиційної програми, та графіка 

здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів. 

(п. 2.38 Акта  с.113) 

 

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

затверджених фінансових планів здійснення заходів Інвестиційних програм на 2019 – 

2021 роки.  

10 
абзацу 6 пункту 4 глави 4 

Ліцензійних умов 

в частині забезпечення проведення планово-

попереджувальних ремонтів об’єктів з 

виробництва питної води, транспортування, 

постачання питної води 

(п. 4.8 Акта с.124-125) 

Заходи ППР з водопостачання не виконано:  

Відповідно до Плану ППР виконано: 

у 2019 році 60 заходів з 96, не виконано 36 заходів або 37,5%,  

у 2020 році 66 заходів з 102, не виконано 36 заходів або 35,3%,  

у 2021 році 8 заходів з 15, не виконано 7 заходів або 46,7%. 

11 
абзацу 7 пункту 4 глави 4 

Ліцензійних умов 

щодо провадження господарської діяльності з 

виробництва води на етапах підйому та 

очищення, транспортування, постачання питної 

води із застосуванням приладів обліку, що 

відповідають вимогам Технічного регламенту 

 (п. 4.9 Акта с.126-127) 

Система централізованого водопостачання не забезпечена у повному обсязі 

технологічними приладами обліку, із необхідних 84 од. забезпечено 78 од. (92 %). 
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12 
абзацу 6 пункту 5 глави 4 

Ліцензійних умов 

в частині забезпечення проведення планово-

попереджувальних ремонтів об’єктів з відведення 

та очищення стічної води 

 (п. 4.14 Акта с.129-131) 

Заходи ППР з водовідведення не виконано:  

Відповідно до Плану ППР виконано: 

у 2019 році 173 заходи з 241, не виконано 68 заходів або 28,2%,  

у 2020 році 191 захід з 250, не виконано 59 заходів або 23,6%,  

у 2021 році 10 заходів з 11, не виконано 1 захід або 9,1%. 

13 
абзацу 7 пункту 5 глави 4 

Ліцензійних умов 

в частині провадження господарської 

діяльності з відведення та очищення стічної води 

із застосуванням приладів обліку на стадії 

прийому стічної води на очисні споруди та її 

скидання після очищення 

 (п. 4.15 Акта с.131-132) 

Ліцензійними умовами передбачено оснащення технологічним обліком очисних споруд 

каналізації На момент проведення перевірки на очисні спорудах каналізації встановлено 

лічильники на вході та виході тобто 100%. 

               

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення службовою запискою від 31.10.2022 № 637/19-22 повідомив про 

компенсацію/вилучення: 

за 2019: рік з централізованого водопостачання компенсація витрат з оплати праці 

1 268 тис. грн, з податків 287,50 тис. грн; з централізованого водовідведення компенсація 

витрат з оплати праці 1 869 тис. грн, вилучення по податках (-)137,60 тис. грн; 

за 2020 рік: з централізованого водопостачання вилучено по податках (-)1 229,90 тис. 

грн, по реагентах (-)1 712,40 тис. грн; з централізованого водовідведення вилучено по 

податках (-) 179,40 тис. грн. 

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення службовою запискою від 04.11.2022 № 653/19-22 повідомив про планові 

суми в структурі тарифів на ремонти за 2019-2021 роки. 

 Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки                                                      

КП «Хмельницькводоканал» за 2019-2021 роки з урахуванням недофінансування/перевитрат 

за статтями витрат у структурі тарифів, невикористання інвестиційної складової у структурі 

тарифів на виконання ІП, компенсації/вилучення в постановах щодо тарифів на 2020 та 2021 

роки, становить:  
 

Вид ліцензованої діяльності 

Відхилення  у використанні коштів,                                                                                   

тис. грн (без ПДВ) 

 окремі 

статті 

витрат  

компенсація/

вилучення 

інвестиційна 

складова на 

зняття 

витрати на 

ремонти 

До зняття 

  

централізоване водопостачання 1342,96 -1 386,80 -11 520,32 -10 079,13 -20 212,65 

централізоване водовідведення 10 583,44 1 551,90 -6 536,86 -8 393,01 -14 929,87 

Ураховуючи викладене, пояснення МКП «Хмельницькводоканал»,   

надані листoм від 25.10.2022 № 2009, службові записки Департаменту із регулювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення від 31.10.2021 № 637/19-22, від 

04.11.2022 № 653/19-22 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 
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І. Постанову «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 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 42 500 (сорок дві тисячі п’ятсот) гривень на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 

03356128) 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 МІСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 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 розстрочення рівними частинами на 2023 рік, 

2024 та 2025 роки на загальну суму 35 142,52 тис. грн (без ПДВ) через недофінансування 

статей структури тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення; невиконання інвестиційних програм за 2019, 2020 та 2021 роки, у тому 

числі: з централізованого водопостачання на суму 20 212,65 тис. грн; з централізованого 

водовідведення  на суму 14 929,87 тис. грн при найближчому перегляді тарифів. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушень МКП 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»:      
 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 19 жовтня 2022 року № 291, 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 

комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

Зобов’язати МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03356128) до 30 числа третього місяця, 

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

воєнного стану, усунути порушення 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 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  щодо надання ліцензіатом 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 (далі – Технічний регламент); 
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абзацу cьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення провадження 

господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають 

вимогам Технічного регламенту; 

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів 

обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю    Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                 Київ                                              № _______________ 

 
 
 
 

Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 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 19 жовтня 2022 року № 291, 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 (зі змінами), посвідчення на проведення 

планової перевірки від 12 вересня 2022 року № 297, установлено, що МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (код 

ЄДРПОУ 03356128) 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: 
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пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та 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, 

абзацу третього пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                      

27 червня 2019 року № 1309 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» щодо усунення до 31 грудня 2021 року порушення 

підпункту 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 (далі – Технічний регламент), 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині подання 

фінансової звітності; 

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; 

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; 
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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 та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі»; 

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання; 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання 

ліцензіатом 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 (далі – Технічний регламент); 

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання в 

установлений у рішенні органу ліцензування строк інформації про усунення 

зазначених у такому рішенні порушень; 

абзац шостий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з виробництва питної 

води, транспортування, постачання питної води; 

абзац  сьомий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та 

очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів 

обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту; 

абзац  шостий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з відведення та очищення 

стічної води; 

абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та 

її скидання після очищення. 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. 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» накласти штраф у розмірі 42 500 (сорок дві 

тисячі п’ятсот) гривень на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03356128) 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, 

абзацу третього пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

27 червня 2019 року № 1309 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» щодо усунення до 31 грудня 2021 року порушення      

підпункту 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, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині подання 

фінансової звітності; 

підпункту 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; 
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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; 

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 зі 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 та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі»; 

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання; 

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання в 

установлений у рішенні органу ліцензування строк інформації про усунення 

зазначених у такому рішенні порушень; 

абзацу шостого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з виробництва питної 

води, транспортування, постачання питної води; 

абзацу шостого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з відведення та 

очищення стічної води. 

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 
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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 МІСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

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 розстрочення рівними частинами на 2023 рік, 

2024 та 2025 роки на загальну суму 35 142,52 тис. грн (без ПДВ) через 

недофінансування статей структури тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення; невиконання інвестиційних програм за  

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

20 212,65 тис. грн; з централізованого водовідведення  на суму 14 929,87 тис. грн при 

найближчому перегляді тарифів. 

 

 
 

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 порушень МІСЬКИМ 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

 
 

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 19 жовтня  

2022 року № 291, 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 комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі 

змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Зобов’язати МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03356128) до 30 числа третього 

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

скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення 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 (далі – Ліцензійні умови), 

а саме: 
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підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання 

ліцензіатом 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 (далі – Технічний регламент); 

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та 

очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів 

обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту; 

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


