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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 24 березня 2021 року № 504»  
«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬВОДОКАНАЛ» 

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) з 01 лютого 2021 року по  

26 лютого 2021 року було проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі –  

Підприємство) за результатами якої прийнято постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від  

24 березня 2021 року № 504 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 504), абзацом першим та 

підпунктом 1 пункту 2 якої у межах здійснення заходів державного регулювання 

визначено 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 

«УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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: 

1) коригування в бік зменшення з розстроченням на 2021, 2022 та 2023 роки на 

загальну суму 20 906,63 тис. грн (без ПДВ), що включає: суму невикористаних 

амортизаційних відрахувань тарифів, що були визначені як джерела фінансування 

Інвестиційної програми на 2018 рік, у розмірі 2 357,50 тис. грн (без ПДВ), у тому 

числі з водопостачання  – 1 167,81 тис. грн (без ПДВ), з водовідведення –  

1 189,69 тис. грн (без ПДВ), 
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суму невикористаних амортизаційних відрахувань тарифів, що діяли у 2019 році, 

у розмірі 2 600,08 тис. грн (без ПДВ), у тому числі з водопостачання – 1 452,46 тис. 

грн (без ПДВ), з водовідведення – 1 147,62 тис. грн (без ПДВ), 

різницю між фактичними витратами за статтями витрат у структурі 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та 

відповідними врахованими в тарифах витратами у 2018 – 2020 роках у сумі  

15 949,05 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: водопостачання – 8 866,42 тис. грн (без 

ПДВ), водовідведення – 7 082,63 тис. грн (без ПДВ). 

Підприємство  листом  від 15.11.2022 № 2839/06, враховуючи нестабільну 

економічну ситуацію, що склалася через військову агресію російської федерації 

проти України, з метою недопущення збільшення обсягів збитковості, звернулось 

з проханням про внесення зміни до Постанови № 504 в частині зміни строку 

розстрочення коригування в бік зменшення тарифів на централізоване 

водопостачання та централізованого водовідведення, встановленого підпунктом 1 

пункту 2 Постанови № 504. 

Ураховуючи викладене, погіршення економічної ситуації, що склалася 

через військову агресію російської федерації проти України, службову записку 

Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання 

та водовідведення від 24.11.2022 № 692/19-22, Департамент ліцензійного 

контролю відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 14 червня 2018 року № 428, пропонує прийняти Постанову, якою 

внести до Постанови № 504 наступну зміну: 

У підпункті 1 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

24 березня 2021 року № 504 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» слова, цифри та знаки «на 2021, 2022 та  

2023 роки» замінити словами, цифрами та знаками «на 2022, 2023 та 2024 роки». 

 

 

 

Директор 

Департаменту  

ліцензійного контролю                                                     Ярослав ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 24 березня 2021 року № 504 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з 

воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня  

2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 

2022 року № 757/2022, відповідно до Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи 

лист КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» 

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 15 листопада 2022 року № 2839/06, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг, від 24 березня 2021 року № 504 «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова, цифри та 

знак «на 2021, 2022 та 2023 роки» замінити словами, цифрами та знаком «на 

2022, 2023 та 2024 роки». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 


