
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

____    ____________ 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного 

регулювання»; 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»  
 

Сектором НКРЕКП у Полтавській області на підставі Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами) та  постанови НКРЕКП від  

01 листопада 2022 року № 1385 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», за посвідченням від 20 вересня 2022 року № 317 

з 17 жовтня 2021 року по 11 листопада 2022 року проведено планову перевірку 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (далі – КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», 

Підприємство) за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021 щодо дотримання 

Підприємством 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), за результатами якої складено Акт перевірки від 11 листопада 

2022 року № 314 (далі – Акт № 314), та встановлено наступні порушення 

ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
 пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов 

щодо дотримання 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 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/09.11.2021/Akt-577_09.11.2021_Poltavavodokanal.pdf
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/09.11.2021/Akt-577_09.11.2021_Poltavavodokanal.pdf
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«Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» у частині 

дотримання структури тарифів      

(п.1.3 Акта № 314 с. 5) 

При здійсненні ліцензованої діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021 мало місце 

відхилення фактичних витрат Підприємства від витрат згідно зі статтями, затвердженими у 

структурі тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, чим 

порушено вимоги постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» у частині дотримання 

структури тарифів. 

2 
підпункт 12 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 

днів кварталу, наступного за звітним, внески на 

регулювання, що визначаються НКРЕКП 
(п. 2.3. Акта № 314  с. 11-12) 

Внески на регулювання за І – ІV квартали 2021 року сплачувались частинами з 

порушенням терміну від 54 до 370 днів, остаточна оплата заборгованості за ІV квартал 

2021 року була здійснена з порушенням терміну на 370 днів. 

Станом на 30.10.2021 сума внеску відповідно до планової ставки за ІV квартал  

2021 року у сумі 111,54 тис. грн Підприємством не була сплачена. Протягом кварталу 

наступного за звітним, тобто станом на 31.12.2021, КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

платіжним дорученням від 23.12.2021 № 7455 зменшило суму заборгованості на  

50,00 тис. грн . 

Таким чином заборгованість Підприємства станом на 31.12.2021 (кінець кварталу 

наступного за звітним) становила 61,54 тис. грн.    

 

3 

підпункт 2 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти 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 
 

(п. 2.2 Акта № 314 с.11) 

Підприємство у 2021 році повідомляло НКРЕКП про зміни даних, зазначених у 

документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії  з порушенням терміну від 1 до 39 

днів. 

4 
підпункт 13 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині дотримання ліцензіатом структури 

витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі 

на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

(п. 2.28 Акта № 314 с.36-57) 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 

Рік 

Обсяги реалізації, 

передбачені 

тарифом 

(тис. м 3) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м 3) 

Відхилення  

(тис. м 3) 

Відхилення

, % 

Централізоване водопостачання 

2021 16 028,56 15 895,00 -133,56 -0,83 

Централізоване водовідведення 

2021 13 440,14 12 960,00 -480,14 -3,57 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних  

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого  

водопостачання склала 242 235,00 тис. грн, що на 33 813,97 тис. грн (16,22%) більше 
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скорегованих планових витрат 208 421,03 тис. грн. 

 

  Електроенергія  

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2021 році склали 77 578 тис. грн, 

що на 393,89 тис. грн (0,51%) більше скоригованого планового рівня витрат 

77 184,11 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 

 

2 класу напруги 
26 145,23 2,9410 76 893,13 25 027,00 3,0911 77 360,00 -1 118,23 0,1501 466,87 

реактивна  7 597,39 0,0383 290,98 8 641,00 0,0252 218,00 1 043,61 -0,0131 -72,98 

Разом х х 77 184,11 х х 77 578,00 х х 393,89 

 

Витрати на реагенти 

Загальні витрати Підприємства на придбання реагентів у складі прямих 

матеріальних витрат у 2021 році склали 391,90 тис. грн, що на 464,27 тис. грн (54,23%) 

менше скоригованого планового рівня витрат 856,17 тис. грн.  

 

Назва реагенту 

Витрати, враховані в 

тарифі 

Скориговані 
витрати 

враховані в 

тарифі 

Фактичні витрати Відхилення 
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Гіпохло 

рит натрію  

марки А 

48,33 17,864 863,37 856,17 41,9 9,353 391,90 -6,43 -8,511 -464,27 

Всього х х 863,37 856,17 х х 391,90 х х -464,27 

 

Витрати на ремонти 

Загальні фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на матеріали, 

запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) у 2021 році склали 9 978,00 тис. грн, 

що на 2 895,75 тис. грн (40,89%) більше скорегованого планового рівня витрат 

7 082,25 тис. грн. 

 

Витрати на оплату праці 

Фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 66 574,00 тис. грн, що на 10 243,36 тис. грн (13,33%) менше скоригованого рівня 

витрат 76 817,36 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

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 232,00 35 434,66 12 727,97 212,00 30 119,00 11 839,23 -20,00 -5 315,66 -888,74 

Загально-

виробничі 177,73 28 514,23 13 369,64 175,00 24 647,00 11 736,67 -2,73 -3 867,23 -1 632,97 

Адміністратив

ні 29,92 7 997,71 22 275,26 31,00 7 303,00 19 631,72 1,08 -694,71 -2 643,54 

Збут 29,92 4 870,76 13 566,07 31,00 4 505,00 12 110,22 1,08 -365,76 -1 455,85 
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Всього 469,57 76 817,36 13 632,57 449,00 66 574,00 12 355,98 -20,57 -10 243,36 -1 276,59 

Згідно з фактичними даними співвідношення між мінімальними середньозваженими 

посадовими окладами за категоріями працівників робітники, ІТР та керівниками          

(5 930,00 грн,  11 050,00 грн та 12 700,00 грн.) складає  1: 1,9 : 2,1. 

 

          Враховуючі, що фактична чисельність працівників менша за враховану в тарифі, 

недофінансування статті «Витрати на оплату праці» становить 7 215,16 тис. грн: 

Статті витрат 

Кориговані витрати на 

фактичні обсяги реалізації Фонд оплати, 

скоригований на 
фактичну 

чисельність 

Фактичні витрати                           

за 2021 рік 
Відхилення 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 
оплати 

праці, 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 
оплати 

праці, 

Середньо-
облікова 

чисельність 

Фонд 
оплати 

праці, 

осіб тис. грн тис. грн осіб тис. грн осіб тис. грн 

Прямі 232 35 434,66 32 379,95 212 30119 -20 -2 260,95 

Загально-

виробничі 
177,73 28 514,23 28 076,24 175 24 647,00 -2,73 -3 429,24 

Адміністративні 29,92 7 997,71 8 286,40 31 7 303,00 1,08 -983,40 

Збут 29,92 4 870,76 5 046,58 31 4 505,00 1,08 -541,58 

Всього 469,57 76817,36 73 789,16 449 66 574,00 -20,57 -7 215,16 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на відрахування на соціальні 

заходи у 2021 році склали 14 280,00 тис. грн, що на 1 942,54 тис. грн (11,97%) менше 

скоригованого рівня витрат 16 222,54 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

 

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 7 485,01 6 411,00 -1 074,01 -14,35 

Загальновиробничі   5 956,50 5 209,00 -747,50 -12,55 

Адміністративні 1 735,50 1 661,00 -74,50 -4,29 

Збут 1 045,53 999,00 -46,53 -4,45 

Всього 16 222,54 14 280,00 -1 942,54 -11,97 

          Враховуючі, що фактична чисельність працівників менша за враховану в тарифі, 

недофінансування статті «Відрахування на соціальні заходи» становить 1 306,17 тис. грн: 

Найменування 

показників 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Кориговані 

планові 

витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації  

Фактична 

середньо-

облікова 

чисельність 

2021 року 

Скориговані  

витрати на 

фактичну 

чисельність 

Фактичні 

витрати за 

2021 рік, 

Відхилення 

від 

врахованих 

у тарифах 

осіб тис. грн. осіб тис. грн. тис. грн.  тис. грн. 

Прямі 232       7 485,01   212        6 839,75           6 411   -     428,75   

Загальновиробничі   177,73       5 956,50   175        5 865,01           5 209   -     656,01   

Адміністративні 29,92       1 735,50   31        1 798,15           1 661   -     137,15   

Збут 29,92       1 045,53   31        1 083,27              999   -       84,27   

Всього 469,57     16 222,54   449      15 586,17         14 280   -  1 306,17   

 

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

законодавством, обов’язкових платежів  

Фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», пов’язані зі сплатою податків, 
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зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році склали 

8 423,00 тис. грн, що на 870,54 тис. грн (11,53%) більше скоригованого планового рівня 

витрат 7 552,46 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

, 

% 

плата за землю 894,31 924,00 29,69 3,32 

екологічний податок 5,16 9,00 3,84 74,42 

рентна плата за користування 

надрами 
4 609,26 5 589,00 979,74 21,26 

рентна плата за спеціальне 

використання води 
2 043,73 1 901,00 -142,73 -6,98 

РАЗОМ: 7 552,46 8 423,00 870,54 11,53 

 

Підприємство листом від 17.11.2022 № 2/4057 повідомило про фактичні витрати за 

іншими статтями витрат, пов’язаними зі здійсненням ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання: 

  

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, 

тис. грн 

дозволи на користування надрами - 2 142,7 2 142,70 

придбання технологічного обладнання - 833,25 833,25 

повірка технологічних приладів обліку 85 143 58 

виготовлення технічної документації 41 51 10 

перевірка стану обладнання 262 234 -28 

користування технологічними мережами 31 28 -3 
РАЗОМ: 419 3 431,95 3 012,95 

 

Службовою запискою від 22.11.2022 № 688/19-22 Департамент із регулювання 

відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) 

не заперечує щодо  врахування в рахунок зменшення недофінансування витрат з 

централізованого водопостачання витрат на здійснення  обов’язкового комплексу робіт у 

сфері надрокористування на загальну суму 902,2 тис. грн та витрат на оформлення права на 

постійне користування земельними ділянками в сумі 42,2 тис. грн Всього на суму  

944,4 тис. грн.  

Також за пропозицією Департаменту у підприємстві існують перевитрати відповідно  

на ремонт з централізованого водопостачання на суму 2 895,75 тис. грн, які рекомендовано 

до врахування. 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованого на 

фактичний обсяг реалізації встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

відповідно до Акта склало 12 674,91 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 

2 205,54 тис. грн, в цілому недофінансування склало 10 469,37 тис. грн (без ПДВ). 

Проте, з урахуванням перерахунку витрат із заробітної плати з відрахуваннями на 

соціальні заходи на фактичну чисельність, додаткових інших витрат, недофінансування 

окремих статей витрат становить 9 010,34 тис. грн, перевитрати за окремими статтями 

становлять 3 149,94 тис. грн, в цілому недофінансування витрат становить  

5 860,40 тис. грн (без ПДВ). 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

Фактичні витрати  

тис. грн 

Недофінансування 

тис. грн 
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реалізації,  

тис. грн 

витрати на реагенти  856,17 391,90 -464,27 

витрати на оплату праці  73 789,16 66 574,00 -7 215,16 

витрати  з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

15 586,17 14 280,00 -1 306,17 

внесок на регулювання 185,14 160,40 -24,74 

ВСЬОГО: 90 416,64 81 406,30 -9 010,34 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

тис. грн 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія 77 184,11 77 578,00 393,89 

підкачка води сторонніми організаціями 4 565,19 4 731,00 165,81 

Інші витрати у складі матеріальних витрат, 

загальновиробничих витрат (газ природний) 
380,80 798,00 417,20 

Інші витрати у складі матеріальних витрат, 

загальновиробничих, адміністративних, витрат 

на збут (теплова енергія)  

326,26 670,00 343,74 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

7 552,46 8 423,00 870,54 

оренда землі 8,24 22,60 14,36 

дозволи на користування надрами - 944,4 944,4 

ВСЬОГО: 90 017,06 93 167,00 3 149,94 

РАЗОМ: 180 433,70 174 573,30 -5 860,40 

 

Централізоване водовідведення 

 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних КП 

ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 192 094,00 тис. грн, що на 15 240,11 тис. грн (8,62%) більше 

скоригованих планових витрат 176 853,89 тис. грн. 

 

   Електроенергія  

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у 2021 році склали 35 468 тис. грн, 

що на 639,22 тис. грн (1,84%) більше скоригованого планового рівня витрат 

34 828,78 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 

  

1 класу напруги 
7 272,64 2,0082 14 604,92 7 043,00 2,1817 15 366,00 -229,64 0,1735 761,08 

  

2 класу напруги 
6 828,98 2,9410 20 084,04 6 601,00 3,0308 20 006,00 -227,98 0,0898 -78,04 

реактивна 3 177,67 0,0440 139,82 3 805,00 0,0252 96,00 627,33 -0,0188 -43,82 

Разом х х 34  828,78 х х 35 468,00 х х 639,22 

 

Витрати на реагенти 

 

Назва реагенту 
Витрати, враховані в 

тарифі 

Скоригова

ні витрати 
враховані в 

тарифі 

Фактичні витрати Відхилення 
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Гіпохлорит 

натрію    

марки В 

21,6 17,027 367,78 354,64 13,89 8,972 124,62 -7,71 -8,055 -230,02 

Всього х х 367,78 354,64 х х 124,62 х х -230,02 

Фактичні витрати Підприємства на придбання реагентів у складі прямих 

матеріальних витрат у 2021 році склали 124,62 тис. грн, що на 230,02 тис. грн (64,86%) 

менше скоригованого планового рівня витрат 354,64 тис. грн.  

 

 Витрати на ремонти 

Загальні фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на матеріали, 

запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) у 2021 році склали 8 795,00 тис. грн, 

що на 6 613,67 тис. грн (42,92%) менше скорегованого планового рівня витрат 

15 408,67 тис. грн 

 

Витрати на оплату праці 

Фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 році 

склали 72 025,00 тис. грн, що на 9 087,05 тис. грн (11,20%) менше скоригованого планового 

рівня витрат 81 112,05 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

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 330,50 45 903,57 11 574,27 313,00 42 433,00 11 297,39 -17,50 -3 470,57 -276,88 

Загально-

виробничі 
155,77 24 300,40 13 000,15 142,00 20 056,00 11 769,95 -13,77 -4 244,40 -1 230,20 

Адміністративні 26,08 6 779,33 21 661,97 25,00 5 824,00 19 413,33 -1,08 -955,33 -2 248,64 

Збут 26,08 4 128,75 13 192,58 25,00 3 712,00 12 373,33 -1,08 -416,75 -819,25 

Всього 538,43 81 112,05 12 553,79 505,00 72 025,00 11 885,31 -33,43 -9 087,05 -668,48 

Згідно з фактичними даними співвідношення між мінімальними середньозваженими 

посадовими окладами за категоріями працівників робітники, ІТР та керівниками (5 930 грн,                     

11 050 грн та 12 700 грн) складає  1: 1,9 : 2,1. 

 

           Враховуючи, що фактична чисельність працівників менша за враховану в тарифі, 

недофінансування статті «Витрати на оплату праці» становить 4 056,59 тис. грн: 

 

Статті витрат 

Кориговані витрати на 

фактичні обсяги реалізації Фонд оплати, 
скоригований 

на фактичну 

чисельність 

Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд оплати 
праці, 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 

осіб тис. грн тис. грн осіб тис. грн осіб тис. грн 

Прямі 330,5 45 903,57 43 472,97 313 42 433,00 -17,5 -1 039,97 

Загально-

виробничі 
155,77 24 300,40 22 152,26 142 20 056,00 -13,77 -2 096,26 

Адміністративні 26,08 6 779,33 6 498,59 25 5 824,00 -1,08 -674,59 

Збут 26,08 4 128,75 3 957,77 25 3 712,00 -1,08 -245,77 

Всього 538,43 81 112,05 76 081,59 505 72 025,00 -33,43 -4 056,59 
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Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на відрахування на 

соціальні заходи у 2021 році склали 15 570,00 тис. грн, що на 1 762,57 тис. грн (10,17%) 

менше скоригованого рівня витрат 17 332,57 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

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 9 893,37 9 162,00 -731,37 -7,39 

Загальновиробничі   5 076,28 4 259,00 -817,28 -16,10 

Адміністративні 1 471,11 1 326,00 -145,11 -9,86 

Збут 891,81 823,00 -68,81 -7,72 

Всього 17 332,57 15 570,00 -1 762,57 -10,17 

              Враховуючи, що фактична чисельність працівників менша за враховану в тарифі, 

недофінансування статті «Відрахування на соціальні заходи» становить 692,12 тис. грн: 

Найменування 

показників 

Середньо-

облікова 

чисельність 

Кориговані 

планові 

витрати 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації  

Фактична 

середньо-

облікова 

чисельність 

2021 року 

Скориговані  

витрати на 

фактичну 

чисельність 

Фактичні 

витрати 

2021 року 

Відхилення 

від 

врахованих 

у тарифах 

осіб тис. грн. осіб тис. грн. тис. грн.  тис. грн. 

Прямі 330,5       9 893,37   313        9 369,52   9162 -     207,52   

Загальновиробничі   155,77       5 076,28   142        4 627,54   4259 -     368,54   

Адміністративні 26,08       1 471,11   25        1 410,19   1326 -       84,19   

Збут 26,08          891,81   25           854,88   823 -       31,88   

Всього 538,43     17 332,57   505      16 262,12   15 570,00 -692,12 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», пов’язані зі 

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

2021 році склали 3 545,00 тис. грн, що на 59,54 тис. грн (1,71%) більше скоригованого 

планового рівня витрат 3 485,46 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

, 

% 

плата за землю 2 437,00 2 423,00 -14,00 -0,57 

екологічний податок 1 048,46 1 122,00 73,54 7,01 

РАЗОМ: 3 485,46 3 545,00 59,54 1,71 

 

Підприємство листом від 17.11.2022 № 2/4057 повідомило про фактичні витрати за 

іншими статтями витрат, пов’язаними зі здійсненням ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання: 

  

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скоригованих 

витрат, 

тис. грн 

придбання технологічного обладнання - 1 718,65 1718,65 

повірка технологічних приладів обліку 6 73 67 
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виготовлення технічної документації 10 39 29 

перевірка стану обладнання 214 273 59 

користування технологічними мережами 159 197 38 
РАЗОМ: 389 2 300,65 1 911,65 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скорегованого на 

фактичний обсяг реалізації, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало 11 107,78 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 1 359,83 тис. грн, в 

цілому недофінансування витрат склало 9 747,95 тис. грн (без ПДВ).  

Проте, з урахуванням перерахунку витрат із заробітної плати з відрахуваннями на 

соціальні заходи на фактичну чисельність, додаткових інших витрат, недофінансування 

окремих статей витрат становить 5 006,87 тис. грн, перевитрати за окремими статтями 

становлять 1 359,83 тис. грн, в цілому недофінансування витрат становить 

3 647,04 тис. грн (без ПДВ). 

 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати, 

 тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

  

Недофінансування 

тис. грн 

витрати на оплату праці  76 081,59 72 025,00 -4 056,59 

витрат  з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

16 262,12 15 570,00 -692,12 

витрати на реагенти 354,64 124,62 -230,02 

внесок на регулювання 158,14 130,00 -28,14 

ВСЬОГО: 92 856,49 87 849,62 -5 006,87 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

електроенергія  34 828,78 35 468,00 639,22 

перекачка стічних вод 565,07 750,00 184,93 

Інші витрати у складі матеріальних витрат, 

загальновиробничих витрат (газ природний) 
448,39 726,00 277,61 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

3 485,46 3 545,00 59,54 

Інші витрати у складі матеріальних витрат, 

загальновиробничих, адміністративних, витрат 

на збут (теплова енергія)  

203,47 399,00 

 

195,53 

 

оренда землі 0,00 3,00 3,00 

ВСЬОГО: 39 531,17 40 891,00 1 359,83 

РАЗОМ: 132 387,66 128 740,62 -3 647,04 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

5 
підпункт 9 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині виконання інвестиційної програми в 

затверджених кількісних та вартісних обсягах 

 (п. 2.34 Акта № 314 с. 62-65) 

Інвестиційна програма КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік погоджена 

першим заступником голови Полтавської обласної адміністрації 28.09.2020 та схвалена 

постановою НКРЕКП від 05.05.2021 № 761 у сумі 24 482,30  тис.  грн. (без ПДВ). 
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Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

КП  ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік 

 

Схвалена        

ІП на 2021 

рік, 

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Загалом 

профінансо

вано, 

тис. грн 

 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння, 

тис. грн 

тис. грн % 

1 2 3 4 6 7=4-3 8 9=6-4 

ІП 2021, в т.ч: 24 482,30 23 860,43 23 090,99 21 408,97 -769,44 -67,05 -1 682,02 

Централізоване  

водопостачання, у 

т.ч.: 

9 227,20 9 150,31 8 380,87 6 698,85 -769,44 -27,74 -1 682,02  

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

9 227,20 9 150,31 6 611,88 4 929,86 -2 538,43 -27,74 -1 682,02 

за рахунок місцевого 

бюджету 
  1 768.99 1 768,99 0  0 

Централізоване 

водовідведення,    
15 255,10 14 710,12 14 710,12 14 710,12 0  0 

за рахунок 

амортизаційних 

відрахувань 

15 255,20 14 710,12 1 249,35 1 249,35 -13 460,77 -91,51 0 

за рахунок місцевого 

бюджету 
  13 460,77 13 460,77 0  0 

 

Таким чином, станом на кінець звітного періоду, Ліцензіатом профінансовано заходів 

ІП 2021 за рахунок амортизаційних відрахувань  на загальну суму 7 861,23 тис. грн (без 

ПДВ) або 32,95 % від планового обсягу фінансування, скоригованого на фактичний обсяг 

реалізації, на 2021 рік, у тому числі: заходи з водопостачання на суму 6 611,88 тис. грн 

(72,26 %); заходи з водовідведення на суму 1 249,35 тис. грн (8,49 %). Невиконання за 

рахунок амортизаційних відрахувань склало (-)15 998,86 тис. грн, у тому числі: з 

водопостачання (-)2 538,43 тис. грн, з водовідведення (-)13 460,77 тис. грн. 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми 

КП  ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2021 рік станом на 17.10.2022 

  

Схвалена           

ІП на 2021 

рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Загалом 

профінанс

овано,  

тис. грн  

 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння,  

тис. грн 

тис. грн % 

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

ІП 2021, в т.ч: 24 482,30 23 860,43 26 117,13 26 117,13 2 256,70 2,04 0 

Централізоване  

водопостачання, у т.ч.: 
9 227,20 9 150,31 11 407,01 11 407,01 2 256,70 5,33 0 

за рахунок амортизаційних 

відрахувань 
9 227,20 9 150,31  9 638,02 9 638,02 487,71 -14,0 0 

за рахунок місцевого бюджету   1 768,99 1 768,99 0 0 0 

Централізоване 

водовідведення,    
15 255,10 14 710,12 14 710,12 14 710,12 0 0 0 

за рахунок амортизаційних 

відрахувань 
15 255,20 14 710,12 1 249,35 1 249,35 -13 460,77 -91,51 0 

за рахунок місцевого бюджету   13 460,77 13 460,77 0 0 0 

Станом на 17.10.2022, Ліцензіатом профінансовано заходів ІП 2021 за рахунок 

амортизаційних відрахувань на загальну суму 10 887,37 тис. грн (без ПДВ) або 45,63 % від 

планового обсягу фінансування, скоригованого на фактичний обсяг реалізації,  на 2021 рік,    

у тому числі: заходи з водопостачання на суму 9 638,02 тис. грн (105,33 %); заходи  з 

водовідведення на суму 1 249,35 тис. грн (8,49 %). 
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          Невиконання за рахунок амортизаційних відрахувань склало (-)12 973,06 тис. грн, у 

тому числі: з водопостачання (+)487,71 тис. грн, з водовідведення (-)13 460,77 тис. грн. 

           Підприємство листом від 17.11.2022 № 2/4057 повідомило про виконання додаткових 

заходів капітального характеру з наданням підтверджуючих документів. За вилученням сум 

фінансування за рахунок місцевого бюджету розмір додаткових капітальних витрат з 

водовідведення склав 16 623,65 тис. грн (без ПДВ). Крім того, Департамент службовою 

запискою від 22.11.2022 № 688/19-22 не заперечує щодо зарахування заходів з 

водовідведення, як таких що виконані та профінансовані ліцензіатом у 2021 році, які 

спрямовані на оновлення основних засобів. До таких заходів віднесено аварійно-ремонтні 

роботи капітального характеру ділянок каналізаційного колектору за рахунок тарифних 

коштів в сумі 16 623,65 тис. грн відповідно до листа від 17.11.2022 № 2/4057.  

6 
підпункт 8 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку 

(п. 2.36. Акта № 314 с.66-67) 

Фактичні перерахування коштів з поточних рахунків КП ПОР 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на спеціальний рахунок не відповідали обсягам передбаченим в 

тарифах для виконання інвестиційної програми. 

7 
підпункт 10 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо дотримання фінансового плану 

використання коштів, передбачених для 

виконання інвестиційної програми, та графіка 

здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів  

(п. 2.38 Акта № 314 с.67) 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» не дотримувалось фінансових планів 

використання коштів, передбачених для виконання Інвестиційної програми на  

2021 рік та графіку здійснення заходів з використанням зазначених коштів. 

8 
підпункт 6 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

щодо надання в установленому органом 

ліцензування порядку і строки форми звітності за 

ліцензованим видом діяльності  

(п. 2.39 Акта № 314 с.68-69) 

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом подано до НКРЕКП звіт за формою № 8-

НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» електронною поштою (в 

форматі Excel) 26.01.2022 з порушенням терміну встановленого Правилами організації 

звітності № 717 на один день. 

Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки КП ПОР 

«Полтававодоканал»  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 

ремонти 

 ІП 2021 додаткові 

витрати 

Всього 

гр.2+гр.3+ 

гр.4+гр.5 
1 2 3 4 5 6 

централізоване водопостачання -5 860,40 2 895,75 487,71 0   - 2 476,94 

централізоване водовідведення -3 647,04 -6 613,67 -13 460,77 16 623,65 -7 097,83 

Разом     -9 574,77 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 17.11.2022 № 2/4057, службові записки 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

від 17.11.2022 № 678/19-22, від 22.11.2022 № 688/19-22 Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0717874-17#n860
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0717874-17#n860
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  I. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 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 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код 

ЄДРПОУ 03361661) 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  водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»  

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  

9 574,77 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з централізованого водопостачання на суму     

2 476,94 тис. грн, з централізованого водовідведення на суму 7 097,83 тис. грн при 

найближчому перегляді тарифів. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»:  
     

 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 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» до 30 числа третього 

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

Україні воєнного стану, усунути порушення: 

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого належним 

чином права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на 

яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання; 

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

централізованого водопостачання та/або 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; 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних у 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; 
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абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо 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                                                                                    Ярослав Зеленюк 
 



ПРОЄКТ                                                                                                                         

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на  КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 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 ___ грудня  

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

планової перевірки від 11 листопада 2022 року № 314, 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  

20 вересня 2022 року № 317, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661) порушило Ліцензійні 

умови провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 



2 
 

 

 

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 

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; 

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 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання; 

         підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

         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 181 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552; 

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

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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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 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання 

ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або 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; 

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних у частині забезпечення 

функціонування кол-центру, що забезпечений єдиним багатоканальним 

номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів; 

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 сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо 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 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 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661) штраф у розмірі  

34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень 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 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
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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; 

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; 

          підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

підпункту 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 181 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, 

передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми; 

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 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

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»). 

 
 

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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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 водопостачання та 

централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 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 за рахунок недофінансування (економії) статей 

витрат у структурі тарифів на 2021 рік та заходів з водовідведення 

Інвестиційної програми на 2021 рік на загальну суму 9 574,77 тис. грн (без 

ПДВ), у тому числі: з централізованого водопостачання на суму                                

2 476,94 тис. грн, з централізованого водовідведення на суму 7 097,83 тис. грн. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
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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 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»  
 
 
 

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                               

11 листопада 2022 року № 314, 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 ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661) 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 
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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 оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання; 

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;                                

 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 сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


