
                

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» листопада 2022 р. 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про  накладення штрафу на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про  усунення порушень 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» 

 
Відділом НКРЕКП у Одеській області відповідно до постанови про проведення 

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

№ 298 з 03 жовтня по 21 жовтня 2022 року проведено планову перевірку ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (далі – ТОВ «Інфокс», 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 21 жовтня 2022 року № 294 (далі – Акт № 294) 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: 

      постанови НКРЕКП від 16.06.2016 № 1141 «Про 

встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» (зі змінами); 

       постанови НКРЕКП від 17.02.2021 № 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» 

               (1.3, 2.28, 2.41  Акт № 294  с.4-5, с.27-42, с. 53)  

Перевіркою встановлено, що 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). 

Ліцензіатом протягом 2021 року надавалися до НКРЕКП форми фінансової звітності 

згідно з постановою НКРЕКП від 17.02.2021 № 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» за             

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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І кв., ІІ кв., ІІІ кв. 2021 року з порушенням установлених строків на 13, 14, 12 днів відповідно. 

 

2 

підпункт 3 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

№ 307 

щодо провадження ліцензованої діяльності на 

підставі належним чином оформлені права 

власності, господарського відання або 

користування земельними ділянками, на яких 

розташовані заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та/або централізованого 

                                          (п.2.4 Акт № 294  с. 9-10) 

Станом на 31.12.2021 року ліцензіатом з 72 земельних ділянок під об’єктами 

водопостачання офрмлено належним чином документи на 2 (2,77%).  

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.06.2021 № 1074 «Про внесення зміни до 

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

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1121» продовжено термін усунення 

порушення пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 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 абзацу 

четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення» щодо провадження діяльності на підставі державного акту на право 

постійного користування або на право власності на землю до 30.06.2022.  

3 

підпункт 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 

засобів вимірювальної техніки 

                                          (п.2.23 Акт № 294  с. 16-17) 

З необхідної кількості 75 083 одиниць приладів обліку централізованого 

водопостачання станом на 31.12.2021 ліцензіатом забезпечено фактично 55 596 одиниць 

(74,05 %). 

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 18.01.2022 № 105 «Про внесення зміни до 

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

комунальних послуг, від 19 травня 2021 року № 814» продовжено термін усунення 

порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання послуг з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту до 20.09.2022.  

 

4 

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 Акт № 294  с. 27-42) 

            

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

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

водопостачання у сумі 36 361,94 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) у сумі 37 760,92 тис. 

грн (без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 1 398,98 тис. грн (без ПДВ),  за фактичними 

даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) 
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при планових обсягах реалізації послуг  81 565 тис. м
3
, фактичних – 79 639 тис. м

3
, 

відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення на 1 926 тис. м
3 
або 2,36%.  

За підсумками 2021 року ТОВ «Інфокс» фактично понесено витрат на електроенергію 

з централізованого водопостачання на суму 234 224 тис. грн, що порівняно з плановими 

витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 208 490,67 тис. грн  більше на 

 25 733,33 тис. грн (12,34 %) 

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 
66 387,48 2,0999 139 407,06 66369 2,4011 159 358,61 - 18,48 0,3012 19 951,54 

електрична енергія 

2 класу напруги 
24 194,87 2,8553 69 083,61 23422 3,1837 74 568,62 - 772,87 0,3284 5 485,01 

реактивна 

електрична енергія 
   14395,25  297 14395,25  297 

Разом   208 490,67   234 224   25 733,33 

Перевитрати на електричну енергію у вартісному виразі пов’язані зі збільшенням цін 

від постачальників порівняно з планованими.  

 

За підсумками 2021 року ТОВ «Інфокс» фактично здійснено витрат на реагенти з 

централізованого водопостачання на суму 16 777 тис. грн, що менше на 9 274,77 тис. грн або 

35,6 % за планові витрати, скориговані на фактичний обсяг реалізації, - 26 051,72 тис. грн.  

Назва реагенту 

Витрати, враховані в 
тарифі 

Скориговані 

витрати 
враховані в 

тарифі 

Фактичні витрати Відхилення 
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хлор рідкий 439,45 33,50 14 719,97 14 372,39 401,6 23,13 9 290,57 -37,85 -10,36 -5 081,78 

коагулянт 366,25 8,84 3 237,40 3 160,96 277,6 8,04 2 230,69 -88,65 -0,80 -930,17 

пісок кварцевий 146 1,67 244,52 238,75 82 1,50 122,81 -64,00 -0,18 -115,91 

кислота (щавлева) 1,2 44,66 53,59 52,32 0 0,00 0,00 -1,20 -44,66 -52,32 

гіпохлорит 798,597 10,55 8 426,28 8 227,31 650,04 7,90 5 132,93 -148,56 -2,66 -3 094,59 

Всього х х 26 681,77 26 051,72 х х 16 777,00 х х -9 274,77 

Економія з витрат на реагенти виникла за рахунок фактичного скорочення обсягів 

використання в кількісному виразі та зниження цін порівняно з планованими. 

 

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

централізоване водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних склали                                  

292 073,26 тис. грн, що на 15 437,84 тис. грн або на 5 % менше скоригованих планових витрат 

– 307 511,10 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 569 85 540,82 12 528 589 70 543,42 9 981 20 -14 997,40 -2 547 

Загально-

виробничі 
1048 181 875,84 14 462 1080 175 864,60 13 570 32 -6 011,24 -892 

Адміністративні 68 18 212,60 22 319 87 26 047,91 24 950 19 7 835,31 2 631 

Збут 148 21 881,84 12 321 122 17 369,32 11 864 -26 -4 512,52 -457 

Інші     2 248     

Всього 1 833 307 511,10 13 980 1 878 292 073,26 12 960 45 -15 437,84 -1 020 

 

У 2021 році  фактичні витрати Підприємства на соціальні заходи склали 58 791,71 тис. 
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грн, що на 8 861,28 тис. грн (13,1 %) менше скоригованого планового рівня  

67 652,45 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 18 818,98 15 229,15 -3 589,83 -19,08 

Загальновиробничі   40 012,69 34 865,05 -5 147,64 -12,87 

Адміністративні 4 006,77 4 943,37 936,60 23,38 

Збут 4 814,01 3 753,60 -1 060,41 -22,03 

Всього 67 652,45 58 791,17 -8 861,28 -13,10 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства на податки з централізованого 

водопостачання склали 24 746,18 тис. грн, що на 4 283,66 тис. грн (20,9 %) більше 

скоригованого планового рівня витрат 20 462,52 тис. грн 

Найменування показників  

Витрати в 

тарифі, тис. 

грн 

Кориговані 

планові витрати, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення від  

структури тарифу, 

тис. грн 

Податок на землю 11 303,63 11 036,72 11425 388,28 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
9 640,56 9 412,91 13303 3 890,09 

Екологічний податок 13,20 12,89 18 5,11 

Разом 20 957,39 20 462,52 24 746,18 4 283,66 

 

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

централізоване водопостачання за 2021 рік та врахуванні обгрунтованих фактичних витрат 

встановлено загалом перевитрати на суму 1 398,98 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Обгрунтовані 

фактичні витрати  

тис. грн 

Недофінансування 

тис. грн 

реагенти   26 051,72 16 776,99 -9 274,73 

витрати на оплату праці  307 511,10 292 073,00 -15 438,10 

відрахування на соціальні заходи 67 652,45 60 542,00 -7 110,45 

опалення 1 704,22 1634,31 -69,91 

внески на регулювання 856,80 752,44 -104,36 

оренда цілісного майнового комплексу 38 760,61 37 686,79 -1 073,82 

страхування майна 3 994,65 704,08 -3 290,57 

ВСЬОГО 446 531,55 410 169,61 -36 361,94 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

тис. грн 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 208 490,67 234 223,92 25 733,25 

підкачка води сторонніми організаціями 23125,14 28541,57 5 416,43 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

20462,52 24746,179 4 283,66 

пожежна та сторожова охорона 12 261,97 14 589,55 2 327,58 

ВСЬОГО 264 340,30 302 101,22 37 760,92 

В ЦІЛОМУ 710 871,85 712 270,83 1 398,98 

  

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифів встановлено: 

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

водовідведення у сумі 13 398,08 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) у сумі 74 829,72 тис. 

грн (без ПДВ), в цілому перевитрати (+) склали 61 431,64 тис. грн (без ПДВ) за фактичними 
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даними відповідно до форми № 8 - НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) 

при планових обсягах реалізації послуг 55 700 тис. м
3
, фактичних – 57 396 тис. м

3
, відхилення 

обсягів реалізації послуг в бік збільшення на 1 696 тис. м
3 

або на 3,04%.  

За підсумками 2021 року ТОВ «Інфокс» фактично понесено витрат на електроенергію 

з централізованого водовідведення на суму 137 688 тис. грн, що порівняно з плановими 

витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації – 115 418 тис. грн,  більше на                      

22 270 тис. грн (19,3 %). 

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 
15 842,12 2,0999 33 266,87 14 445 2,4011 34 683,89 - 1 397,12 0,3012 1 417,02 

електрична енергія  

2 класу напруги 
28 771,16 2,8553 82 150,29 32 110 3,1837 102 228,61 3 338,84 0,3284 20 078,31 

реактивна 

електрична енергія 
   13028,81  775,5 13 028,81  775,50 

Разом   115 418      137 688   22 270 

Перевитрати на електричну енергію у вартісному виразі пов’язані зі збільшенням цін 

від постачальників порівняно з планованими.  
 

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

склали 51 949,25 тис. грн, які не передбачені тарифом. 

Назва реагенту 

Витрати враховані в 

тарифі 
Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 

тис. грн/т 

Вар-ть, 

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 

очищаючий коагулянт, 

флокулянт VTA Biokat 

P500 

   212,5 205,35 43 637,20 212,50   43 637,20 

очищаючий засіб для 

агломерації частин, 

осаджуючий засіб VTA 

Hydroprompt Forte 

   39,6 209,90 8 312,05 39,60   8 312,05 

Всього    х х 51 949,25 х х 51 949,25 

На виконання пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

13.03.2020, щодо дотримання вимог санітарного законодавства та з метою забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

ФІЛІЄЮ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» було посилено контроль за якістю очистки стічних вод на 

об’єктах системи водовідведення м. Одеси. 

Так, Товариством проведено пошук сучасних провідних технологій в очищенні стічних 

вод та починаючи з січня 2021 року спільно з компанією VTA AUSTRIA GmbH провело 

лабораторні дослідження та випробування використання VTA Біокат Р-500 та VTA 

Гідропромт Форте в технологічному процесі очистки стічних вод на СБО «Південна» за 

результатами яких складено аналіз промислового випробування та затверджений новий 

Технологічний регламент експлуатації СБО «Південна». 

 

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

централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали                                   

211 205 тис. грн, що на 3 903 тис. грн, або на 1,8 % менше планових витрат – 215 108 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 

чисельність 

Фонд оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, 

грн 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, 

грн 

Прямі 531 79 922 12 543 556 63 290 9 486 25 -16 632 -3 057 
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Загально-

виробничі 
603 109 974 15 198 706 125 648 14 830 103 15 674 -368 

Адміністративні 42 11 481 22 780 43 12 533 24 289 1 1 052 1 509 

Збут 91 13 731 12 574 58 8 174 11 744 -33 -5 557 -830 

Інші     1 560   1 560  

Всього 1 267 215 108 14 148 1 363 211 205 12 913 96 -3 903 -1 235 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства на соціальні заходи склали  

44 578,78 тис. грн, що на 2 744,99 тис. грн (5,8%) менше планового рівня витрат  

47 323,77 тис. грн. 

Найменування показників 

Планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн. 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах 

 тис. грн. 

Відхилення, 

% 

Прямі 17 582,84 13 522,71 -4 060,13 -23,09 

Загальновиробничі   24 194,37 25 597,25 1 402,89 5,8 

Адміністративні 2 525,74 2 374,99 -150,75 -5,97 

Збут 3 020,83 1 766,40 -1 254,43 -41,53 

  1 317,42 1 317,42  

Всього 47 323,77 44 578,78 -2 744,99 -5,8 

 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства на податки з централізованого 

водовідведення склали 7 752 тис. грн, що на 407,34 тис. грн (5,5 %) більше планового рівня 

витрат 7 344,66 тис. грн 

Найменування показників  
Планові витрати,  

 тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Відхилення від 

структури тарифу, 

тис. грн 

Податок на землю 1 330,66 1331 0,34 

збір за забруднення 

навколишнього середовища 
6 014,00 6421 407,00 

Разом 7 344,66 7 752 407,34 

 

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 

Планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

  

Недофінансування 

тис. грн 

витрати на оплату праці  215 108,00 211 205,00 -3 903,00 

відрахування на соціальні заходи 47 323,77 44 578,78 -2 744,99 

оренда цілісного майнового комплексу 18 681,46 17 734,96 -946,50 

страхування майна 5 350,17 1 211,31 -4 138,86 

пожежна та сторожова охорона 7 224,39 5 615,79 -1 608,60 

внески на регулювання 543,95 487,82 -56,13 

ВСЬОГО 294 231,74 280 833,66 -13 398,08 

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 115 418,00 137 688,00 22 270,00 

реагенти 0,00 51 949,25 51 949,25 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

7 344,66 7 752,00 407,34 
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опалення 1 194,34 1 397,47 203,13 

ВСЬОГО 123 957,00 198 786,72 74 829,72 

В ЦІЛОМУ  418 188,74 479 620,38  61 431,64 

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

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статтей витрат від 

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

централізоване водопостачання 1 398,98 перевитрати 

централізоване водовідведення 61 431,64 перевитрати 
 

            

5 
підпункт 10 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо дотримання фінансового плану 

використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення 

заходів такої програми з використанням зазначених 

коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у 

сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від                             

01 жовтня 2014 року № 552. 

                  (п. 2.38 Акт №  294 с. 49) 

            Інформація про дотримання фінансового плану ІП на 2021 рік 

        

ІП 

Обсяг фінансування згідно з фінансовим планом, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

план факт план факт план факт план факт 

2021 рік 55 726,80 58 150,33 63 061,71 89 481,17 65 256,44 52 809,95 44 419,84 11 357,34 

Водопостачання  18 847,66 24 682,68 32 091,97 49 721,19 38 467,54 32 996,07 29 419,86 11 357,34 

Водовідведення 36 879,14 33 467,65 30 969,74 39 759,98 26 788,90 19 813,88 14 999,97 19 608,33 

 

          Ліцензіат не дотримувався затвердженого фінансового плану для здійснення заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік. 

              

 Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки ТОВ «Інфокс» за 2021 рік з 

урахуванням недофінансування/перевитрат за статтями витрат у структурі тарифів, 

використання 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 

 
 

централізоване водопостачання 1 398,98 2 607,94 

централізоване водовідведення 
61 431,64 1 641,69 

 
Ураховуючи викладене, службову записку Департаменту із регулювання у сфері 

централізованoго водопостачання та водовідведення від 31.10.2022 № 639/19-22, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

І. Постанову «Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» за порушення Лійензійних умов провадження 
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господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення»; 

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, накласти 

штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) за порушення Ліцензійних умов 

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; 

           ІІ. Розпорядження «Про усунення порушеннь ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС»:      
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) 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 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  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; 

            підпункту 19 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов 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.  

 

 

 

 
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 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНФОКС» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

 

 

 

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 21 жовтня 2022 року № 294, 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 № 298, установлено, що ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) 

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 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 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 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; 

підпункт 19 пункту 2.1 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.  

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,  

 

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

 Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС»                         

(код ЄДРПОУ 14289688) 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 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 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»). 

 

 

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

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                      Київ                                         № ______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушень 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС»  
 
 
 

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 21 жовтня 

2022 року № 294, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНФОКС» (код ЄДРПОУ 14289688) 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 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, 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; 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 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.  

 
   

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


