
 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» ________ 2022 р. 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 

за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходу державного регулювання» та проєкту розпорядження 

НКРЕКП «Про усунення порушень КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 
Сектором НКРЕКП у Чернівецькій області відповідно до постанови про проведення 

перевірки від 17 листопада 2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП  

від 09.09.2022 №1116) за посвідченням від 12 вересня 2022 року № 299 з 03 жовтня по  

21 жовтня 2022 року проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (далі – КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ», Підприємство, ліцензіат) за 

період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021 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 планової виїзної перевірки від 21жовтня 2022 року 

№ 295 (далі – Акт № 295) та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов: 

 
№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

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: 

- пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» щодо зобов’язання 

споживача сплачувати за електричну енергію та надані 

йому послуги відповідно до укладених договорів 

                                               (п.2.16. Акта № 295 с. 24-28) 

- постанови НКРЕКП від 16.06.2016 № 1141 «Про 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення» (зі змінами); 

                        (п. 1.3, п.2.28 Акта № 295 с. 4-7, с. 36-54) 

- постанови НКРЕКП від 23.02.2017 № 226 «Про 

затвердження форм звітності НКРЕКП №13-НКРЕКП-

водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

надійності водопостачання та якості питної води» та  

№ 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якостінадання послуг з централізованого 

водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій 

щодо їх заповнення» у частині термінів надання                       

(п.2.39 Акта № 295 с. 71-72) 

Cтаном на 31.12.2021 заборгованість – 27 789,6 тис. грн, скорочення заборгованості 

порівняно зпочатком року склало 7 149,6 тис. грн (20,46 %). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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          КП «Чернівціводоканал» при здійсненні ліцензованої діяльності не дотримувалось 

витрат згідно зі статтями, затвердженими у структурі тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення.   

         КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» подавало до НКРЕКП та сектору НКРЕКП у 

Чернівецькій області в електронному вигляді та паперовій формі звітності № 13- НКРЕКП - 

водопостачання за окремі періоди із порушенням термінів подання, а саме: 

до НКРЕКП 

- за І, ІІІ  квартали 2021  - від 2 до 8 днів. 

до сектору НКРЕКП 

- за І, ІІІ  квартали 2021 - від 2 до 8 днів. 

 

2 

підпункт 2 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

    щодо повідомлення органу ліцензування про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не 

пізніше одного місяця з дня настання таких змін 

(п.2.2 Акт № 295 с. 10-11) 

         КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» не надало до НКРЕКП Відомості про засоби 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення» та Відомості про місця провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення» за формою, наведеною у додатках 2 і 3 

постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 307. 

 

3 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

    щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення відповідно до умов договору, 

укладеного в установленому порядку 

                                          (п.2.12 Акт № 295 с. 19-20) 

         Станом на 31.12.2021 із загальної кількості споживачів 68 523 укладено 42 316 

договорів, або 61,76 % 

4 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

    щодо надання послуги з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених 

приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки 

                                          (п.2.13 Акт № 295 с. 21-22) 

          Станом на 31.12.2021 із необхідної кількості приладів комерційного обліку 16 658 од. 

встановлено 15 320 од., або 91,97 %. 

5 

підпункт 25 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

щодо забезпечення комерційного обліку 

електричної енергії з використанням даних, 

отриманих з автоматизованих систем комерційного 

обліку електричної енергії 

                                         (п.2.17 Акт № 295 с. 28-29) 

Станом на 31.12.2021 не забезпечено комерційний облік електричної енергії з 

використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної 

енергії: з 71 точки з обліком 11 або 15,5% 

6 

підпункт 22 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

 

    у частині забезпечення функціонування кол-

центру для обслуговування споживачів, що 

забезпечений єдиним багатоканальним номером 

телефону для стаціонарних та мобільних 

телефонів                                

                                              (п.2.21 Акт № 295 с. 34) 

         У місті працює муніципальний  Центр обслуговування споживачів  (м. Чернівці, вул. Героїв 
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Майдану, 7), на Підприємстві кол-центру немає. 

 

7 

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 

централізованого водовідведення та цільового 

використання коштів, отриманих за рахунок 

діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення 

                 (п.2.28, 2.32 Акт № 295 с. 36-55, с.60-61) 

 

2021 рік 

Перевіркою встановлено відхилення фактичних обсягів реалізації централізованого 

водопостачання та централізоване водовідведення від обсягів, врахованих у тарифі. 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом  

(тис. м³) 

Фактичні обсяги реалізації 

(тис. м³) 
Відхилення  

(тис. м³) 
Відхилення 

(%) 

Централізоване водопостачання 
15 147,95 8 821,00 -6 326,95 -41,77 

Централізоване водовідведення 
10 017,64 8 828,00 -1 189,64 -11,88 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 

фактична повна собівартість централізованого водопостачання склала 184 379,07 тис. грн, 

що на 79 783,34 тис. грн (76,28 %) більше скорегованих планових витрат 

104 595,73 тис. грн. 
 

Електроенергія  

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у складі прямих матеріальних витрат 

у 2021 році склали 64 895,00 тис. грн, що на 27 736,05 тис. грн (74,64 %) більше 

скорегованого планового рівня витрат 37 158,95 тис. грн. При цьому перевищення витрат на 

електроенергію за рахунок  понаднормативних витрат та втрат води складає  

26 647,73 тис. грн. Таким чином, продуктивні фактичні витрати на електроенергію складають 

38 247,27 тис. грн. 

 

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 

14890 2,078 30941 24203 2,1836 52850 9313 0,1056 21908 

електрична 

енергія  

2 класу напруги 

2067,8 2,9611 6123 3728 3,1492 11740 1660,2 0,1881 5617 

Реактивна 

електроенергія 
1002,5 0,0942 94 2954,5 0,10327 305 1951,9 0,009 211 

Разом   37 159   64 895   27 736 

 

Витрати на реагенти 

 

Назва реагенту 

Витрати враховані в тарифі Кориговані планові 
витрати відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації 

Фактични витрати Відхилення 

кількість, 

т 

ціна 
реаген

ту,тис. 

грн./т. 

Вартість, 

тис.грн 

кількість, 

т 

Вартість, 

тис.грн 

кількість, 

т 

ціна 

реагенту 
тис.грн/т 

Вартість, 

тис.грн 

кількість, 

т 

ціна 

реагенту, 
тис.грн/т. 

Вартість

, тис.грн 

хлор в балонах 3,8 48,143 183,3 2,2 106,8 3,22 39,529 127,3 1,0 -8,615 20,5 
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хлор в контейнерах 65,0 48,142 3130,0 37,9 1822,7 67 39,872 2682,2 29,4 -8,270 859,5 

коагулянт 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 

гіпохлорид натьрію 

мврки "А" 62,9 14,420 906,7 36,6 528,0 43,114 11,634 501,6 6,5 -2,786 -26,4 

гідроксиклорид 

Полвак-40 242,5 14,055 3408,7 141,2 1984,9 291,759 12,396 3616,8 150,5 -1,659 1631,8 

сульфат алюмінію 2,1 7,146 15,1 1,2 8,8 0 0,000 0,0 -1,2 -7,146 -8,8 

Флокулянт 0,2 211,784 39,2 0,1 22,8 0,13 190,000 24,7 0,0 -21,784 1,9 

Разом     7 683 - 4 474     6 953     2 479 

 

Загальні витрати Підприємства на придбання реагентів у складі прямих матеріальних 

витрат у 2021 році склали 6 953,00 тис. грн, що на 2 479,00 тис. грн (55,4%) більше 

скорегованого планового рівня витрат 4 474,00 тис. грн. При цьому, перевищення витрат на 

реагенти за рахунок понаднормативних віитрат та втрат води складає 3 208,41 тис. грн. Таким 

чином продуктивні фактичні витрати на реагенти складають 3 744,59 тис. грн. 

 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 59 618,00 тис. грн, що на 8 886,15 тис. грн (12,97 %) менше врахованих в тарифі 

витрат   68 504,15 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 

 

Витрати враховані в тарифах 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 199,85 28039,77 11692,01 200 24579,00 10241 0 -3460,77 -1448 

Загальновиробничі 202,50 30009,35 12349,26 187 25417,00 11334 -16 -4592,35 -1016 

Адміністративні 32,56 7476,37 19135,35 37 6937,00 15572 5 -539,37 -3539 

Збут 16,40 2978,66 15130,90 15 2685,00 14925 -1 -293,66 -211 

Всього 451,32 68 504,15 12648,89 438,75 59 618,00 11323,46 -12,97 -8 886,15 1325,44 
 

                      

            Відрахування на соціальні заходи 
 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на відрахування на соціальні 

заходи у 2021 році склали 12 916,00 тис. грн, що на 4 364,48 тис. грн (51,04%) більше 

скорегованого рівня витрат 8 551,52 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними 

обсягами реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скоригованого 

плану, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 

Прямі 6014,53 3502,40 5613,00 2110,60 60,26 

Загальновиробничі 6428,05 3743,20 5275,00          1531,80 40,92 

Адміністративні 1603,68 933,86 1450,00 516,14 55,27 

Збут 638,92 372,06 578,00          205,94 55,35 

Всього 14 685,18 8 551,52 1 2916,00 4 364,48 51,04 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ», пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році 

склали 5 875,00 тис. грн, що на 4 409,3 тис. грн (300,1%) більше скорегованого рівня витрат 

1 465,7 тис. грн. 
 

 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн. 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту 

від планових 

скоригованих 

витрат,  

тис. грн. 

Відхилення, 

% 

податок на землю  97,8 233,0 135,2 138,2 
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плата за користування 

надрами 
0,0 2923,0 2923,0  

плата за спеціальне 

використання води 
1360,3 2 707,0 1346,7 99,0 

екологічний податок 7,6 12 4,4 57,9 

Разом 1 465,7 5 875,0 4 409,3 300,1 
 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2021 рік, скоригованого на фактичний обсяг реалізації з урахуванням 

коштів, що надійшли з міського бюджету встановлено, що недофінансування за окремими 

статтями витрат склало 20 716,41 тис. грн, перевищення склало 25 120,15 тис. грн, в цілому 

перевитрати склали 4 403,74 тис. грн:  

 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скориговані на 

фактичний 

обсяг реалізації,  

тис. грн 

 

Бюджетні 

кошти,              

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

електроенергія 37 158,95 48 423,09 64 895,00 -20 687,04 

підкачка води  14,57  0 -14,57 

внески на регулювання 93,8  79,00 -14,8 

ВСЬОГО 37 267,32 48 423,09 64 974,00 -20 716,41 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скориговані на 

фактичний 

обсяг реалізації,                      

тис. грн 

 

Бюджетні 

кошти,              

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

реагенти 4 474,00 2 083,34 6 953,00 395,66 

оплата праці 39 891,55 3 246,34 59 618,00 16 480,11 

відрахування на соціальні заходи 8 551,52 755,00 12 916,00 3 609,48 

податки, збори та іншиі  обов’язкові 

платежи 1 465,70 0,00 5875 4 408,84 

опалення 159,4 0 385 225,60 

ВСЬОГО 54 542,17 6 084,68 85 747,00 25 120,15 

В ЦІЛОМУ 91 809,49 54 507,77 150 721,00 4 403,74 

          В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання за 

2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу. 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 

фактична повна собівартість централізованого водовідведення склала 68 642,93 тис. грн, 

що на 5 972,57 тис. грн (9,53%) більше скорегованих планових витрат 62 670,36 тис. грн. 

 

Електроенергія  

В результаті проведеного аналізу встановлено, що за підсумками 2021 року склалося 

перевищення витрат на електроенергію на суму 1 863,72 тис. грн або 14,73 %. 

 

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 4050,8 2,078 8417 4453 2,041 9090 402,24 -0,037 672 

електрична енергія  

2 класу напруги 1448,4 2,863 4147 1740 3,036 5282 291,56 0,1727 1135 

Реактивна 

електроенергія 1045,4 0,0846 88 1403,1 0,10332 145 357,72 0,0188 57 
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Разом   12 653   14 517   1 864 

 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 32 183,00 тис. грн, що на 4 979,89 тис. грн (13,4 %) менше рівня витрат, врахованих в 

тарифі, 37 162,89 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

Статті витрат 

 

Витрати враховані в тарифах 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 134,0 19 448,53 12095 133 16 463,00 10315 -1 -2985,53 -1780 

Загальновиробничі 80,6 13 575,00 14035 67 11 862,00 14729 -13 -1713,00 693 

Адміністративні 12,9 2 960,05 19122 15 2 780,00 15572 2 -180,05 -3550 

Збут 6,5 1 179,31 15119 6 1 078,00 14952 0 -101,31 -167 

Всього 234,0 37 162,89 13235 221 32 183,00 12135 -13 -4 979,89 -1099 

        

                         Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на відрахування на соціальні 

заходи у 2021 році склали 7 033,00 тис. грн, що на 11,52 тис. грн (0,16%) більше 

скорегованого рівня витрат 7 021,48 тис. грн. 
 

 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Скориговані 

витрати, 

враховані в 

тарифі 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скоригованого, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 

Прямі 4171,71 3676,30 3656,00 -20,30 -0,6 

Загальновиробничі 2908,07 2562,72 2551,00 -11,72 -0,5 

Адміністративні 634,93 559,53 581,00 21,47 3,8 

Збут 252,97 222,93 245,00 22,07 9,9 

Всього 7 967,68 7 021,48 7 033,00   11,52 0,16 
 

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

законодавством, обов’язкових платежів 
 

Загальні фактичні витрати КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ», пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році 

склали 791,00 тис. грн, що на 74,5 тис. грн (10,4%) більше скорегованого рівня витрат 716,5 

тис. грн. 
 

Найменування показників 

Скориговані 

планові витрати  

у тарифі,  

тис. грн 

Фактичні витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту 

від планових 

скоригованих 

витрат,  

тис. грн. 

Відхилення, 

% 

плата за землю 76,7 63,0 -13,7 -17,9 

екологічний податок 639,8 728,0 88,2 13,8 

ВСЬОГО 716,5 791,0 74,5 10,4 
          
           

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2021 рік, скоригованого на фактичний обсяг реалізації з урахуванням 

коштів, що надійшли з міського бюджету встановлено, що недофінансування за окремими 

статтями витрат склао 576,03 тис. грн, перевищення витрат склало 479,15 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 96,88 тис. грн: 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетні 

кошти,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

оплата праці 32 749,63 - 32 183,00 -566,63 

внески на регулювання 56,40  47,00 -16,67 

ВСЬОГО 32 806,03  32 230,00 -576,03  

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Бюджетні 

кошти,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

 тис. грн 

Перевитрати,       

тис. грн 

електроенергія 12 653,28 1 568,59 12 773,04 -1 448,83 

відрахування на 

соціальні заходи 
7 021,48 

- 
7 033,00 11,52 

податки, збори та інші 

обов’язкові платежи 
717,16 

- 
791,00 73,84 

опалення 111,00 - 209,00 98,00 

ВСЬОГО 20 502,26 1 568,59 22 550,00 479,15 

В ЦІЛОМУ 53 308,95 1 568,59 54 780,00 -96,88 
 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення за 

2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу. 

 

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 рік                       Примітка 

Централізоване водопостачання 
 

4 403,74                     перевитрати 

Централізоване водовідведення 
 

-96,88                 недофінансування 

 

Відхилення фактичних втрат та витрат від рівня втрат та витрат, передбачених  

тарифом з урахуванням фактичних обсягів у 2021 році склали: 
Рівень втрат та витрат Відхилення 

Передбачених 

ІТНВПВ 

Передбачених 

тарифом 

З урахуванням 

фактичних 

обсягів реалізації 

Фактичний за 

даними річної 

звітності 

Рівня втрат  та 

витрат з 

урахуванням 

фактичних 

обсягів реалізації 

від рівня втрат та 

витрат 

передбачених 

тарифом 

Відхилення  

рівня втрат та 

витрат 

передбачених в 

ІТНВПВ 

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

11105,440 42,04 10991,740  42,04 17316,766 66,25 17316,76  66,25 6325,026 24,21 6211,326 24,2 

       У періоді,  що  перевірявся,  підприємство  мало  значне  перевищення  нормативів  

витрат та втрат води. 
 

 

8 
підпункт 14 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 
   щодо перехресного субсидіювання  

                                           (п.2.29 Акт № 295 с. 58-59) 

         За результатами діяльності КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» від провадження інших, крім 

ліцензованих видів діяльності у 2021 році отримано збиток у сумі 580,1 тис. грн без ПДВ. 

9 
підпункт 8 пункт 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов 

в частині щоденно перераховувати кошти на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку, 
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використовувати їх виключно для виконання 

інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в 

установленому тарифі для виконання інвестиційної 

програми 

                                        (п.2.36 Акт № 295 с. 67-68) 

          

 За 2021 рік сума недозарахування коштів на спецрахунок складає 1 127,448 тис. грн 

 

10 
підпункт 9 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

   у частині забезпечення виконання ліцензіатом 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та 

вартісних обсягах  

                                           (п.2.34 Акт № 295 с. 63-66) 

 

2021 рік 

 

  Інвестиційна програма КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на 2021 рік схвалена постановою 

НКРЕКП від 09.09.2021 № 1538 (у редакції постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2521) у сумі 

12 065,32 тис. грн (без урахування ПДВ) з визначенням джерел фінансування - амортизаційні 

відрахування, в тому числі: 

заходи з водопостачання – 5 359,24 тис. грн; 

заходи з водовідведення – 6 706,08 тис. грн. 

При цьому, виходячи із фактичних нарахувань за послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення у 2021 році, джерела фінансування 

склали: 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на 2021 рік  

(станом на 31.12.2021) 

  

Заплановано 

на рік            

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань       

Профінанс

овано                       
Освоєно  

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння  

  тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн % тис. грн % 

ІП 2021  постанова НКРЕКП від 10.12.2021 №  2521 )  

 ІП 2021, в т.ч.: 12 065,32 9 081,31 6 655,35 5 635,8 -2 425,96 -26,71 -1 019,55 -18 

Водопостачання 5 359,24 3 132,02 3 077,62 3 077,62 -54,4 -1,7 0,00 0 

амортизаційні 

відрахування 
5 359,24 3 132,02 3 077,62 3 077,62 -54,4 -1,7 0,00 0 

Водовідведення 6 706,08 5 949,29 3 577,73 2 558,18 -2 371,56 -39,8 -1 019,55 -18 

амортизаційні 

відрахування 
6 706,08 5 949,29 3 577,73 2 558,18 -2 371,56 - 39,8 -1 019,55 -18 

 

Станом на 31.12.2021 із запланованих у структурі тарифу (відповідно до фактичних 

нарахувань) джерел фінансування в сумі 9 081,31тис. грн КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» не 

профінансовано заходи ІП на 2021 рік на суму (-) 2 425,96 тис. грн (26,71%), у тому числі: 

економія з централізованого водопостачання (-) 54,40 тис. грн, невиконання з 

централізованого водовідведення (–) 2 371,56 тис. грн. 
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Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на 2021 рік  

(станом на 30.09.2022) 

 

  

Заплановано 

на рік            

Скоригвано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань       

Профінанс

овано                       
Освоєно  

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння  

  тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн % тис. грн % 

ІП 2021  постанова НКРЕКП від 10.12.2021 №  2521 

ІП 2021, в т.ч.: 12 065,32 9 081,31 8 911,28 8 911,28 -170,03 -1,87 0,00 0,00 

Водопостачання 5 359,24 3 132,02 3 189,11 3 189,11 57,09 1,79 0,00 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
5 359,24 3 132,02 3 189,11 3 189,11 57,09 1,79 0,00 0,00 

Водовідведення 6 706,08 5 949,29 5 722,17 5 722,17 -227,12 -3,9 0,00 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
6 706,08 5 949,29 5 722,17 5 722,17 -227,12 - 3,9 0,00 0,00 

 

Станом на 30.09.2022  із запланованих у структурі тарифу (відповідно до фактичних 

нарахувань) джерел фінансування в сумі 9 081,31тис. грн КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» не 

профінансовано заходи ІП на 2021 рік на суму (-) 170,03 тис. грн (1,87%), у тому числі: 

економія з централізованого водопостачання (+) 57,10 тис. грн, невиконання з 

централізованого водовідведення (–) 227,12 тис. грн. 

11 
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 № 295 с. 68-69) 

Відповідно до інформації, зазначеної у пункті 2.33 Акта, Ліцензіат не дотримувався 

затверджених фінансового плану здійснення заходів Інвестиційної програми на 2021 рік.  

12 

абзац шостий пункту 4 

глави 4 Ліцензійних умов 

 

   щодо проведення планово-попереджувальних 

ремонтів об'єктів з виробництва питної води, 

транспортування, постачання питної води 

                                         (п. 4.8 Акт № 295  с. 79-80) 

          

         У 2021 році виконано заходів на суму 3 229,5 тис. грн, що на 1 834,69 тис. грн або на 

36,2% менше плану 5 064,20 тис. грн. 

         Кількість виконаних заходів склало 1 772 од., що на 210 од. або на 10,5% менше 

запланованого обсягу 1 982 од. 

 

13 

абзац шостий пункту 5 

глави 4 Ліцензійних умов 

 

   щодо проведення планово-попереджувальних 

ремонтів об'єктів з відведення та очищення стічної 

води 

                                           (п. 4.14 Акт № 295  с. 83-84) 

          У 2021 році виконано заходів на суму 779,26 тис. грн, що на 937,83 тис. грн або на 

54,6% менше плану 1 717,09 тис. грн. 

          Кількість виконаних заходів склало 763 од., що на 205 од. або на 21,2% менше 

запланованого обсягу 968 од.      

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
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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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 2021 рік. 

 

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

2021 рік з урахуванням недофінансування/перевитрат за статтями витрат у структурі тарифів, 

невиконання інвестиційних програм, становить:  

 
 

Вид ліцензованої діяльності 

Відхилення  у використанні коштів за 2021 рік,                                                                      

тис. грн (без ПДВ) 

окремі 

статті витрат   

витрати на 

ремонт 

невиконання                     

ІП 2021 

Всього 

 

централізоване водопостачання 4 403,74 371,53 57,10 4 832,37 

централізоване водовідведення -96,88 -214,90 -227,12 -538,90 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 28.10.2022 №  04/2742, службові записки 

Департаменту із регулювання у сфері централізованго водопостачання та водовідведення від 

01.11.2022 № 642/19-22, від 04.11.2022 № 653/19-22, Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти: 

  I. Проєкт постанови «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходу державного регулювання» 

           1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» накласти штраф у 

розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361780) за зазначені порушення. 

           2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого 

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

водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  відповідно 

до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302,  з 

урахуванням коригування в бік зменшення на загальну суму 538,90 тис. грн (без ПДВ), у тому 

числі: недофінансування статей структури тарифів у 2021 році за результатами діяльності з 

водовідведення на суму 311,78 тис. грн; невиконання заходів Інвестиційної програми за                  

2021 рік у розмірі 227,12 тис. грн  при найближчому перегляді тарифів. 
 

         ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

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

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

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

державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного за 

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

 

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо наданя послуг з 

централізованого водопостачання та/або  централізованого водовідведення відповідно до умов 

договору, укладеного в установленому порядку; 
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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; 

           підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов в частині забезпечення 

функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним 

багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів; 

           підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного 

обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії. 

 

 

 
Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                                  Ярослав ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТ                                                                                                                         

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на  КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 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 перевірки від 21 жовтня 2022 року № 295, 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 № 299, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361780) 

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: 



2 
 

 

 

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: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо зобов’язання споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів; 

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 23 лютого 2017 року № 226 «Про 

затвердження форм звітності НКРЕКП №13-НКРЕКП-водопостачання 

(квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної 

води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт 

щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого 

водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення» у 

частині термінів надання звітності; 

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

підпункт 8 пункт 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, та 

використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, 

передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

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


3 
 

 

 

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 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання;  

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно 

до умов договору, укладеного в установленому порядку; 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року № 163 (далі – Технічний регламент); 

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

функціонування кол-центру, що забезпечений єдиним багатоканальним номером 

телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти 

для прийому повідомлень, для надання послуг абонентам на безоплатній основі;                                

 підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії; 

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 шостий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення та 

очищення стічної води. 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» 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 на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361780) штраф 

у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень за порушення Ліцензійних 

умов, а саме: 

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


4 
 

 

 

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: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо зобов’язання споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів; 

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 23 лютого 2017 року № 226 «Про 

затвердження форм звітності НКРЕКП №13-НКРЕКП-водопостачання 

(квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної 

води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт 

щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого 

водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення» у 

частині термінів надання звітності; 

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

підпункт 8 пункт 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, 

використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі; 

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; 

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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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; 

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання;  

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно 

до умов договору, укладеного в установленому порядку; 

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; 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

функціонування кол-центру, що забезпечений єдиним багатоканальним номером 

телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти 

для прийому повідомлень, для надання послуг абонентам на безоплатній основі;                                

 підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії; 

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  

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (зміни) тарифів на централізоване водовідведення 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» відповідно 

до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, з урахуванням 

коригування в бік зменшення на загальну суму 538,90 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі: недофінансування статей структури тарифів у 2021 році за 

результатами діяльності з водовідведення на суму 311,78 тис. грн (без ПДВ); 

невиконання заходів Інвестиційної програми за 2021 рік у розмірі  

227,12 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

«____»_________________________ 20__ року                                                                                                                          _____________________________ 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушення 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»  
 
 
 

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 № 295, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного 

контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

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

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361780) 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 
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комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), 

а саме: 

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку; 

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; 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо функціонування 

кол-центру, що забезпечений єдиним багатоканальним номером 

телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти 

для прийому повідомлень, для надання послуг абонентам на безоплатній основі;                                

 підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії. 

 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


