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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання» 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Відділом НКРЕКП у Львівській області відповідно до постанови про проведення 

перевірки від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами) за посвідченням від 03 жовтня 

2022 року № 344 у термін з 31 жовтня по 25 листопада 2022 року проведено планову перевірку 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ», 

Підприємство) за період діяльності з 01.01.2020 по 31.12.2021 щодо дотримання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, затверджених постановою Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 № 307 

(далі – Ліцензійні умови), за результатами якої складено Акт від 25 листопада 2022 року № 330 

(далі – Акт № 330) та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
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 

водовідведення, а саме: 

підпункту 1 пункту 3 постанови від 15.04.2020  

№ 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання»; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021  

№ 305 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/20.08.2021/Akt-420_20.08.2021_Lvivvodokanal.PDF
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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ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ за невиконання постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 

2020 року № 812, здійснення заходів державного 

регулювання» 

 (п. 1.3 Акта № 330 с. 5-8) 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку 

споживача сплачувати за електричну енергію та 

надані йому послуги відповідно до укладених 

договорів 

(п. 2.16 Акта № 330 с. 25-28) 

постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року  

№ 1141 «Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення» зі 

змінами; 

                          (п.2.28, 2.32 Акт № 330 с. 34-72, с.75-77)  

Ліцензіат листом від 21.07.2020 № 3580 надав до НКРЕКП для розгляду та схвалення 

зміни до Інвестиційної програми на 2020 рік з урахуванням невиконаних заходів 

Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму 6 208,34 тис. грн (без ПДВ), у тому числі 

на заходи з водопостачання  на суму 3 679,88 тис. грн, заходи з водовідведення на суму                      

2 528,46 тис. грн, замість загальної суми 7 229,2 тис. грн (без ПДВ), у тому числі заходи з 

водопостачання 4 873,57 тис. грн, заходи водовідведення в сумі 2 355,63 тис. грн (без ПДВ), 

яка визначена у постанові НКРЕКП від 15.04.2020 № 812, при цьому з різницею, яка 

складає: на суму 1 193,69 тис. грн (заходи з водопостачання) та на суму +172,83 тис. грн 

(заходи з водовідведення). 

Таким чином, ліцензіатом не виконано вимогу підпункту 1 пункту 3 постанови від 

15.04.2020 № 812 щодо подання до 01.08.2020 змін до Інвестиційної програми на 2020 рік, 

включивши невикористані кошти на виконання заходів Інвестиційної програми на 2019 рік на 

суму загальну суму 6 035,51 тис. грн (без ПДВ), з урахуванням постанови НКРЕКП від 

16.12.2020 № 2499, а саме: з централізованого водопостачання на суму 3 679,88 тис. грн, з 

централізованого водовідведення 2 355,63 тис. грн. 

На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 305 «Про накладення 

штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 812, здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – постанова від 24.02.2021 № 305), термін виконання якого визначено до 

31.12.2021, ліцензіат листом від 24.03.2022 № 1152 повідомив про часткове виконання вимог 

постанови та звернувся щодо продовження терміну усунення порушення (п. 1.3 Акта 

перевірки). 

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2021 Підприємство має заборгованість за 

електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів у розмірі 

1 891,47 тис. грн (без ПДВ) (п. 2.16 Акта перевірки). 

Аналізом ліцензованої діяльності Підприємства встановлено (п. 2.28 Акта перевірки), 

що при здійсненні ліцензованої діяльності має місце відхилення фактичних витрат 

Підприємства від витрат згідно зі статтями, затвердженими у структурі тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, чим порушено вимоги 

постанов НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

16 червня 2016 року № 1141», від 04.02.2020 № 283 «Про внесення змін до постанови 
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та від 16.12.2020 № 2499 «Про 

внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141». Підприємство 

при здійсненні ліцензованої діяльності не дотримувалось витрат згідно зі статтями, 

затвердженими у структурі тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення.  

Відповідно до постанови НКРЕКП від 12.07.2019 № 1463 «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ІТНВПВ Підприємству встановлено на рівні: 

- втрати питної води в системах водопостачання – 300,00 м3/1000 м3 піднятої води; 

- технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 48,243 м3/1000 м3 

піднятої води; 

- технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 1,121 м3/1000 м3 

відведених стічних вод.(п. 2.32 Акта перевірки) 

2 
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 
(п. 2.13 Акта № 330 с. 23-24) 

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2021 із необхідної кількості приладів 

комерційного обліку 15 538 од. встановлено 11 997 од. або 77,21 %. 

3 
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 Акта № 330 с. 28-29) 

Станом на момент перевірки автоматизованою системою комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ) та локальним устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД) 

обладнано 8 (вісім) точок з 43 (сорока трьох) наявних. 

4 
підпункт 28 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо подання, у разі прийняття органом 

ліцензування рішення про усунення порушень вимог 

цих Ліцензійних умов, в установлений у рішенні 

строк до органу ліцензування інформації про 

усунення зазначених у такому рішенні порушень 
(п. 2.24 Акта № 330 с. 33-34) 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» не виконано вимогу підпункту 

1 пункту 3 постанови від 15.04.2020 № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» щодо письмового повідомлення НКРЕКП та 

Відділ НКРЕКП у Львівській області після освоєння невикористаних коштів на виконання 

заходів Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму 7 229,2 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі: заходів з водопостачання в сумі 4 873,57 тис. грн (без ПДВ); заходів з 

водовідведення в сумі 2 355,63 тис. грн (без ПДВ), (з наданням належним чином завірених 

копій підтвердних документів, у тому числі актів виконаних робіт та актів вводу в 

експлуатацію, окремо по кожному заходу) не пізніше 15 робочих днів після закінчення 

зазначеного терміну виконання. 
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Ліцензіатом невчасно повідомлено НКРЕКП (лист від 24.03.2022 № 1152) про 

необхідність подовження терміну усунення порушень без урахування вимог пункту 10.9 

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, без дотримання десятиденного 

терміну до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП, встановленого пунктом 2 

постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 305 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року 

№ 812, здійснення заходів державного регулювання» (строк до 31 грудня 2021 року).  

5 

підпункт 13 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

 

щодо дотримання структури витрат згідно із 

статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізованого 

водовідведення та забезпечення цільового 

використання коштів, отриманих за рахунок 

діяльності з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

                       (п.2.28, 2.32 Акт № 330 с. 34-72, с.75-77) 

Перевіркою встановлено відхилення показників фактичних обсягів реалізації 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від обсягів, врахованих 

у тарифі. 

2020 рік 
 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м3) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м3) 

Відхилення  

(тис. м3) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

5 448,708 4 793,000 -655,708 -12,03 

Централізоване водовідведення 

6 987,787 6 310,000 -677,787 -9,70 
 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2020 року відповідно до звітних даних 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 62 064,00 тис. грн, що на 6 932,82 тис. грн (12,58 %) більше 

скоригованих планових витрат 55 131,18 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2020 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично понесено витрат 

на електроенергію з централізованого водопостачання на суму 26 392,00 тис. грн (без ПДВ), 

що порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

21 187,02 тис. грн. більше на 5 204,98 тис. грн (24,57 %). 

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 8508 2,44 20740,10 9656 2,69 25992,00 1148 0,25 5251,90 

реактивна    446,92   400,00   -46,92 

Разом х х 21 187,02 х х 26 392,00 х х 5 204,98 

Збільшення витрат на електроенергію спричинене збільшенням ціни електричної 

енергії на 10,2% та обсягу споживання на 13,5%. 
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Витрати на реагенти 

За підсумками 2020 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на реагенти з централізованого водопостачання на суму 683,00 тис. грн, що менше на  

45,31 тис. грн або 6,2 % менше скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі 

на фактичний обсяг реалізації – 728,31 тис. грн. При цьому, постановою НКРЕКП від 

22.12.2021 № 2883 у структурі тарифу на 2022 рік скориговано витрати в сторону зменшення 

за статтею «реагенти» на суму 145,17 тис. грн за результатами діяльності з централізованого 

водопостачання відповідно до структури витрат за 2020 рік. 

Назва реагенту 

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 
планові 

витрати 

відповідно 
до 

фактичних 

обсягів 
реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Вартість, 

тис. грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Рідкий хлор 16,78 49,35 827,94 728,31 17,26 39,57 683,00 0,49 -9,78 -45,31 

Всього 16,78 49,35 827,94 728,31 17,26 39,57 683,00 0,49 -9,78 -45,31 

Економія щодо витрат на реагенти зумовлена зменшенням ціни на рідкий хлор: 

у звітному періоді – 39,57 тис. грн/т, що на 9,78 тис. грн/т або на 19,8 % менше 

врахованої в тарифах – 49,35 тис. грн/т. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

За підсумками 2020 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) з централізованого 

водопостачання на суму 1737 тис. грн, що більше на 512 тис. грн або 41,8 % більше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на фактичний обсяг реалізації –  

1 224,92 тис. грн. 

Найменування 

показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати, 

з них виконані: 

Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу 

Відхи-

лення, 

% господарським 

способом 

підрядним 

способом 

Прямі матеріальні 

витрати на ремонти 
0,00 0,00 74,00  74,00 - 

Матеріальні витрати  на 

ремонти  у складі 

загальновиробничих 

витрат 

1376,56 1210,90 1634,00  423,10 34,94 

Матеріальні витрати  на 

ремонти у складі 

адміністративних витрат 

15,35 13,50 17,00  3,50 25,90 

Матеріальні витрати  на 

ремонти у складі на збут 
0,59 0,52 12,00  11,48 2212,15 

Матеріальні витрати  на 

ремонти у складі інших 

витрат операційної 

діяльності 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Разом (рядок 170  

ф. № 8-НКРЕКП) 
1 392,50 1 224,92 1 737,00 0,00 512,08 41,80 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 17 354,00 тис. грн, що на  

1 476,25  тис. грн або 7,8 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі тарифу 

18 830,25тис. грн. 

 

Статті витрат 

 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

середньо- 
облікова 

чисель- 

ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо- 
облікова 

чисель- 

ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо-
облікова 

чисель- 

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 
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Прямі 46 5034,01 9100,67 46 4748,00 8601,45 0 -286,01 -499,22 

Загально- 

виробничі 
84 11065,80 11007,44 85 7901,00 7746,08 1 -3164,80 -3261,36 

Адміністративні 16 3806,50 19357,77 17 2435,00 11936,27 1 -1371,50 -7421,49 

Збут 13 1500,01 9721,32 18 2270,00 10509,26 5 769,99 787,94 

Всього 159 21 406,32 11 211,08 166 17 354,00 8 711,85 7 -4 052,32 -2 499,23 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 3 714,00 тис. грн,  

що на 428,65 тис. грн або 10,35 % менше скоригованого планового  тарифу   

4 142,65   тис. грн. 

 

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 1107,48 974,21 976,00 1,79 0,18 

Загальновиробничі 2434,48 2141,51 1749,00 -392,51 -18,33 

Адміністративні 837,44 736,66 503,00 -233,66 -31,72 

Збут 330,00 290,29 486,00 195,71 67,42 

Всього 4 709,40 4 142,65 3 714,00 -428,65 -10,35 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2020 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали                    

5 394,00 тис. грн, що на 1 810,27 тис. грн або 50,51 % більше ніж враховано в скорегованому 

тарифі 3 583,73 тис. грн 

Найменування показників 

Планові 

витрати 

закладені у 

тариф,  

тис. грн 

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 177,00 155,70 178,00 22,30 14,32 

Екологічний податок 0,00 0,00 0,00 0,00  

Рентна плата за користування 

надрами 
2647,00 2328,46 4071,00 1742,54 74,84 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
1250,00 1099,57 1145,00 45,43 4,13 

РАЗОМ 4 074,00 3 583,73 5 394,00 1 810,27 50,51 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2020 рік, скорегованого на 

фактичний обсяг реалізації встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 1 930,96 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  

7 022,68 тис. грн, в цілому перевитрати склали 5 091,72 тис. грн: 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці  18 830,25 17 354,00 -1 476,25 

відрахування на соціальні заходи 4 142,67 3 714,00 -428,67 

підкачка води іншими суб'єктами 

господарювання 
220,33 196,00 -24,33 

інші витрати у складі загальновиробничих 

витрат (теплова енергія) 
1,71 0,00 -1,71 

ВСЬОГО 23 194,96 21 264,00 -1 930,96 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія у складі прямих 

матеріальних, загальновиробничих, 
21 187,02 26 392,00 5 204,98 
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адміністративних витратах та витратах на 

збут 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

3 583,73 5 394,00 1 810,27 

інші загальновиробничі витрати (внесок 

на регулювання 
30,21 37,64 7,43 

ВСЬОГО 24 800,96 31 823,64 7 022,68 

В ЦІЛОМУ 47 995,92 53 087,64 5 091,72 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2020 року відповідно до звітних даних  

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 29 245,00 тис. грн, що на 847,63 тис. грн або 2,82 % менше 

скоригованих планових витрат 30 092,63 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2020 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично понесено витрат 

на електроенергію з централізованого водовідведення на суму 9 067,00 тис. грн (без ПДВ), що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

7 337,70 тис. грн. більше на 1 729,305 тис. грн або 23,57 %. 

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 3365 1,84 6183,33 3334 2,11 7031,00 -31 0,27 847,67 

2 класу напруги 415 2,43 1009,47 713 2,69 1921,00 298 0,26 911,53 

реактивна    144,90   115,00   -29,90 

Разом х х 7 337,70 х х 9 067,00 х х 1 729,30 

Збільшення витрат на електроенергію спричинене збільшенням ціни електричної енергії 

по 1 класу на 14,67 %, по 2 класу на 10,7 % та обсягу споживання по 2 класу на 71,8 %. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

За підсумками 2020 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) з централізованого 

водовідведення на суму 1 138,00 тис. грн, що більше на 871,13 тис. грн або 326,42 % більше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на фактичний обсяг реалізації –  

266,87 тис. грн. 

Найменування 

показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати, 

з них виконані: 

Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу 

Відхи-

лення, % господарським 

способом 

підрядним 

способом 

Прямі матеріальні 

витрати на ремонти 
0,00 0,00 274,00 0,00 274,00 - 

Матеріальні витрати 

на ремонти  у складі 

загальновиробничих 

витрат 

287,09 259,24 850,00 0,00 590,76 227,88 

Матеріальні витрати 

на ремонти у складі 

адміністративних 

витрат 

8,17 7,35 8,00 0,00 0,65 8,84 

Матеріальні витрати 

на ремонти у складі на 

збут 

0,31 0,28 6,00 0,00 5,72 2042,86 

Разом (рядок 170  

ф. № 8-НКРЕКП) 
295,57 266,87 1 138,00 0,00 871,13 326,42 

 

Витрати на оплату праці  
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У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 12 581,00 тис. грн, що на  

3 018,4  тис. грн або 19,35 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі тарифу 

15 599,40 тис. грн. 

Статті витрат 

 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

середньо- 
облікова 

чисель- 

ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо- 
облікова 

чисель- 

ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо-
облікова 

чисель- 

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 72 8156,88 9440,84 72 6284,00 7273,15 0 -1872,88 -2167,69 

Загально- 

виробничі 
48 6311,07 10901,85 50 4054,00 6756,67 2 -2257,07 -4145,18 

Адміністративні 9 2012,99 19156,39 9 1155,00 10694,44 0 -857,99 -8461,95 

Збут 7 794,07 9638,77 12 1088,00 7555,56 5 293,93 -2083,21 

Всього 136 17 275,01 10 595,80 143 12 581,00 7 331,59 7 -4 694,01 -3264,21 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 2 648,00 тис. грн, що на  

783,87 тис. грн або 22,84 % менше скоригованого планового  тарифу   

3 431,87 тис. грн. 

 

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 1794,51 1620,45 1279,00 -341,45 -21,07 

Загальновиробничі 1388,44 1253,76 898,00 -355,76 -28,38 

Адміністративні 442,86 399,90 238,00 -161,90 -40,49 

Збут 174,70 157,75 233,00 75,25 47,70 

Всього 3 800,50 3 431,87 2 648,00 -783,87 -22,84 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2020 році 

склали 456,00 тис. грн, що на 8,14 тис. грн (1,75 %) менше скорегованого планового рівня 

витрат 464,14 тис. грн. При цьому, постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2883 у структурі 

тарифу на 2022 рік скориговано витрати в сторону зменшення за статтею «витрати, пов’язані 

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

на суму 58,00 тис. грн за результатами діяльності з централізованого водовідведення 

відповідно до структури витрат за 2020 рік. 

Найменування показників 

Планові 

витрати 

закладені у 

тариф,  

тис. грн 

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 129,00 116,49 128,00 11,51 9,88 

Екологічний податок 385,00 347,66 328,00 -19,66  

РАЗОМ 514,00 464,14 456,00 -8,14 -1,75 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2020 рік, скорегованого на фактичний 

обсяг реалізації встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат склало 

3 803,28 тис. грн, перевитрати (+) за окремими статтями склали 1 732,76 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 2 070,52 тис. грн. 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці  15 599,40 12 581,00 -3 018,40 

відрахування на соціальні заходи 3 431,87 2 648,00 -783,87 

Інші загальновиробничі витрати (теплова 

енергія) 
1,01 0,00 -1,01 

ВСЬОГО 19 032,28 15 229,00 -3 803,28 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія у складі прямих 

матеріальних, загальновиробничих, 

адміністративних витратах та витратах на 

збут 

7 337,70 9 067,00 1 729,30 

інші загальновиробничі витрати (внесок 

на регулювання) 
16,49 19,95 3,46 

ВСЬОГО 7 354,19 9 086,95 1 732,76 

В ЦІЛОМУ 26 386,47 24 315,95 -2 070,52 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення за 

2020 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що втрати та витрати Підприємства у 2020 році не 

перевищують рівень, встановлений ІТНВПВ, при цьому відхилення втрат та витрат з 

врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах у 2020 році у 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» склали 3,22% або 228,00 тис.м3, що еквівалентно в 

грошовому виразі 2 826,97 тис. грн. 

 

2021 рік 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м3) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м3) 

Відхилення  

(тис. м3) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

5 268,600 4 359,000 -909,600 -17,26 

Централізоване водовідведення 

6 877,730 6 177,000 -700,730 -10,19 
 

 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 71 838,00 тис. грн, що на 10 572,49 тис. грн (17,26 %) більше 

скоригованих планових витрат 61 265,51 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2021 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично понесено витрат 

на електроенергію з централізованого водопостачання на суму 31 355,00 тис. грн (без ПДВ), 

що порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

21 992,47 тис. грн. більше на 9 362,53 тис. грн (42,57 %). 
 

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 7139 3,04 21709,86 10098 3,05 30792,00 2959 0,01 9082,14 

реактивна    282,61   563,00   280,39 

Разом х х 21 992,47 х х 31 355,00 х х 9 362,53 
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Збільшення витрат на електроенергію спричинене збільшенням споживання 

електричної енергії на 41,45 %. 

 

Витрати на реагенти 

За підсумками 2021 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на реагенти з централізованого водопостачання на суму 683,00 тис. грн, що менше на 45,31 

тис. грн або 6,2 % менше скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на 

фактичний обсяг реалізації – 728,31 тис. грн. 

Назва реагенту 

Витрати враховані в тарифі 

Кориговані 
планові 

витрати 

відповідно 
до 

фактичних 

обсягів 
реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-ть, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Вартість, 

тис. грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 
К-ть, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вар-ть, 

тис.грн 

Рідкий хлор 17,99 47,24 849,78 703,07 18,20 36,57 666,00 0,21 -10,67 -37,07 

Всього х х 849,78 703,07 х х 666,00 х х -37,07 

Економія по статті витрат на реагенти зумовлена зменшенням ціни на рідкий хлор: 

у звітному періоді – 36,57 тис. грн/т, що на 10,67 тис. грн/т або на 22,6 % менше 

врахованої в тарифах – 47,24 тис. грн/т. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

За підсумками 2021 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) з централізованого 

водопостачання на суму 2 073,00 тис. грн, що менше на 1 010,13 тис. грн або 32,76 % менше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на фактичний обсяг реалізації –  

3 083,13 тис. грн. 

Найменування 

показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані планові 

витрати  згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати, 

з них виконані: 

Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу 

Відхи-

лення, 

% господарським 

способом 

підрядним 

способом 

Інші прямі матеріальні 

витрати (матеріали 

експлуатаційного 

характеру) 

0,00 0,00 137,00 0,00 137,00 - 

Матеріальні витрати на 

ремонти  у складі 

загальновиробничих 

витрат 

3726,49 3083,13 820,00 0,00 -2263,13 -73,40 

Інші витрати на ремонти  

у складі 

загальновиробничих 

витрат (матеріали 

експлуатаційного 

характеру) 

0,00 0,00 1065,00 0,00 1065,00 - 

Матеріальні витрати на 

ремонти у складі 

адміністративних витрат 

0,00 0,00 36,00  36,00  

Матеріальні витрати на 

ремонти у складі на збут 
0,00 0,00 15,00  15,00  

Разом (рядок 170  

ф. № 8-НКРЕКП) 
3 726,49 3 083,13 2 073,00 0,00 -1 010,13 -32,76 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 20 767,00 тис. грн, що на  

456,41тис. грн або 2,15 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі тарифу  

21 223,41 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

середньо- 

облікова 

фонд оплати 

праці,  

середня 

заробітна 
середньо- 

облікова 

фонд оплати 

праці,  

середня 

заробітна 
середньо-

облікова 

фонд 

оплати 

середня 

заробітна 
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чисель- 

ність 
тис. грн плата,  

грн 

чисель- 
ність 

тис. грн плата,  

грн 

чисель- 
ність 

праці, 

тис. грн 

плата,  

грн 

Прямі 44 5553,06 10516,98 44 5534,00 10481,06 0 -19,06 -35,92 

Загально- 

виробничі 
92 13576,05 12297,56 89 9069,00 8491,57 -3 -4507,05 -3805,98 

Адміністративні 19 4807,49 21039,08 18 3078,00 14250,00 -1 -1729,49 -6789,08 

Збут 13 1715,53 11008,19 21 3086,00 12246,03 8 1370,47 1237,84 

Всього 168 25 652,14 12 722,27 172 20 767,00 10 061,53 4 -4 885,14 -2660,74 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 4 374,00 тис. грн,  

що на 295,15 тис. грн або 6,32% менше скоригованого планового  тарифу   

4 669,15тис. грн. 

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 1221,67 1010,76 1101,00 90,24 8,93 

Загальновиробничі 2986,73 2471,09 1971,00 -500,09 -20,24 

Адміністративні 1057,65 875,05 638,00 -237,05 -27,09 

Збут 377,42 312,26 664,00 351,74 112,65 

Всього 5 643,47 4 669,15 4 374,00 -295,15 -6,32 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2021 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали                    

6 327,00 тис. грн, що на 2 168,72 тис. грн або 52,15 % більше ніж враховано в скорегованому 

тарифі 4 158,28 тис. грн 

Найменування показників 

Планові 

витрати 

закладені у 

тариф,  

тис. грн 

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 180,00 148,92 177,00 28,08 18,85 

Рентна плата за користування 

надрами 
3631,00 3004,12 5046,00 2041,88 67,97 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
1215,00 1005,24 1104,00 98,76 9,82 

РАЗОМ 5026,00 4158,28 6327,00 2168,72 52,15 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скорегованого на 

фактичний обсяг реалізації встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат 

склало 791,63 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  

11 349,96 тис. грн, в цілому перевитрати склали 10 558,33 тис. грн. 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Фінансування за 

рахунок коштів з 

місцевого бюджету, 

які надійшли як 

поповнення 

статутного капіталу, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на реагенти  703,07 666,00  -37,07 

витрати на оплату праці 21 223,41 20 767,00  -456,41 

відрахування на соціальні 

заходи 
4 669,15 4 374,00  -295,15 

інші загальновиробничі 

витрати (теплова енергія) 
0,59 0,00  -0,59 

інші загальновиробничі 53,91 51,51  -2,41 
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витрати (внески на 

регулювання) 

ВСЬОГО 26 650,13 25 857,51  -791,63 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Фінансування за 

рахунок коштів з 

місцевого бюджету, 

які надійшли як 

поповнення 

статутного капіталу, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія у складі 

прямих матеріальних, 

загальновиробничих, 

адміністративних витратах та 

витратах на збут 

21 992,47 31 355,00 250,00 9 112,53 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

4 158,28 6 327,00  2 168,72 

підкачка води іншими 

суб'єктами господарювання 
232,29 301,00  68,71 

ВСЬОГО 26383,04 37983,00 250,00 11349,96 

В ЦІЛОМУ 53 033,17 63 841,51 250,00 10 558,33 

 

Щодо поповнення статутного капіталу у 2021 році 
 

Рішенням Дрогобицької міської ради від 26.07.2021 № 542 «Про затвердження нової 

редакції Статуту КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» Дрогобицької міської ради» затверджено 

нову редакцію Статуту Підприємства, де визначено розмір сформованого статутного капіталу 

за рахунок раніше внесеного майна в сумі 15 866,129 тис. грн, за рахунок раніше внесених 

коштів в сумі 11 198,98 тис. грн та за рахунок передбачених у міському бюджеті на 2021 

рік коштів для поповнення статутного капіталу Підприємства в сумі 300,00 тис. грн. 

Розпорядженням міського голови м. Дрогобич від 19.08.2021 № 649-р «Про виділення 

внеску в статутний фонд КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» Дрогобицької міської ради» 

визначено перерахувати кошти в сумі 300,00 тис. грн на розрахунковий рахунок 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ». 

Відповідно до платіжного доручення від 25.08.2021 № 77 з рахунку Департаменту 

міського господарства Дрогобицької міської ради на рахунок 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» надійшли кошти в сумі 300,00 тис. грн. 

Відповідно до платіжного доручення від 25.08.2021 № 10933 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» в сумі 500,00 тис. грн (з ПДВ) (або 

416,67 тис. грн (без ПДВ)) здійснило оплату за електричну енергію, з них 

300,00 тис. грн (з ПДВ) (або 250,00 тис. грн (без ПДВ)) за рахунок поповнення статутного 

капіталу у 2021 році. 
 

Інформація щодо отримання та освоєння коштів,  

отриманих у 2021 році як внесок у статутний капітал 

Дата 

надходження 

коштів 

Сума,  

тис. грн 

Вид документу 

(розпорядження  

Дрогобицької міської 

ради) 

Призначення 
Призначення 

використання 

Дата 

оплати 

Сума оплати, 

тис. грн 

з ПДВ без ПДВ 

25.08.2021 300,00 
розпорядження  

від 19.08.2021 № 649-р 

внески до 
статутного 

капіталу 

Оплата за 

електроенергію 

ТОВ 
«Львівенергозбут» 

25.08.2021 300,00 250,00 

 

Витрати на електричну енергію, віднесено до витрат з централізованого 

водопостачання. 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних  

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 35 347,00 тис. грн, що на 108,10 тис. грн (0,31%) більше скоригованих 
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планових витрат 35 238,90 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2021 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично понесено витрат 

на електроенергію з централізованого водовідведення на суму 10 582,00 тис. грн (без ПДВ), 

що порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

7 946,23 тис. грн. більше на 2 635,77 тис. грн або 33,17 %. 

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 
3057 2,23 6801,35 3905 2,30 8978,00 848 0,07 2176,65 

2 класу напруги 353 3,04 1072,04 462 3,15 1454,00 109 0,10 381,96 

реактивна    72,85   150,00   77,15 

Разом х х 7 946,23 х х 10 582,00 х х 2 635,77 

Збільшення витрат на електроенергію спричинене збільшенням обсягу споживання 

електричної енергії по 1 класу на 27,7 %, по 2 класу на 30,9 % та зростанням цін. 

 

Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 

За підсумками 2021 року КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» фактично здійснено витрат 

на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) з централізованого 

водовідведення на суму 2 357,00 тис. грн, що більше на 1 392,14 тис. грн або 144,29 % більше 

скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на фактичний обсяг реалізації –  

964,86 тис. грн. 

Найменування 

показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати, 

з них виконані: 

Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу 

Відхи-

лення, 

% господарським 

способом 

підрядним 

способом 

Інші прямі матеріальні 

витрати (матеріали 

експлуатаційного 

характеру) 

0,00 0,00 1313,00 0,00 1313,00 - 

Матеріальні витрати  на 

ремонти  у складі 

загальновиробничих 

витрат 

1074,31 964,86 456,00 0,00 -508,86 -52,74 

Інші витрати на ремонти  

у складі 

загальновиробничих 

витрат (матеріали 

експлуатаційного 

характеру) 

0,00 0,00 564,00 0,00 564,00 - 

Матеріальні витрати  на 

ремонти у складі 

адміністративних витрат 

0,00 0,00 17,00  17,00 - 

Матеріальні витрати  на 

ремонти у складі на збут 
0,00 0,00 7,00  7,00 - 

Разом (рядок 170  

ф. № 8-НКРЕКП) 
1 074,31 964,86 2 357,00 0,00 1 392,14 144,29 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 15 321,00 тис. грн, що на  

3 219,14  тис. грн або 17,36 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 18 540,14 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати враховані в тарифі Фактичні витрати Відхилення 

середньо- 

облікова 

чисель- 
ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо- 

облікова 

чисель- 
ність 

фонд оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

середньо-

облікова 

чисель- 
ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 71 9353,71 10932,35 71 7366,00 8645,54 0 -1987,71 -2286,81 
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Загально- 

виробничі 
53 7891,09 12295,22 46 4872,00 8826,09 -7 -3019,09 -3469,14 

Адміністративні 10 2504,97 21031,35 10 1539,00 12825,00 0 -965,97 -8206,35 

Збут 7 893,60 11008,15 11 1544,00 11696,97 4 650,40 688,82 

Всього 141 20 643,36 12 159,73 138 15 321,00 9 251,81 -3 -5 322,36 -2 907,92 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 3 200,00 тис. грн, що на  

878,83 тис. грн або 21,55 % менше скоригованого планового  тарифу   

4 078,83 тис. грн. 

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 2057,82 1848,16 1490,00 -358,16 -19,38 

Загальновиробничі 1736,04 1559,17 1059,00 -500,17 -32,08 

Адміністративні 551,09 494,94 319,00 -175,94 -35,55 

Збут 196,59 176,56 332,00 155,44 88,04 

Всього 4 541,54 4 078,83 3 200,00 -878,83 -21,55 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

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

склали 522,00 тис. грн, що на 115,15 тис. грн (28,3 %) більше скорегованого планового рівня 

витрат 406,85 тис. грн. 

Найменування показників 

Планові 

витрати 

закладені у 

тариф,  

тис. грн 

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 127,00 114,06 180,00 65,94 57,81 

Екологічний податок 326,00 292,79 342,00 49,21 16,81 

РАЗОМ 453,00 406,85 522,00 115,15 28,30 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скорегованого на фактичний 

обсяг реалізації встановлено, що недофінансування (-) окремих статей витрат склало 

4 100,80тис. грн, перевитрати (+) за окремими статтями склали 2 750,92 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 1 349,88 тис. грн. 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці  18 540,14 15 321,00 -3 219,14 

відрахування на соціальні заходи 4 078,83 3 200,00 -878,83 

інші загальновиробничі витрати (внесок 

на регулювання) 
30,01 27,18 -2,83 

ВСЬОГО 22 648,98 18 548,18 -4 100,80 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на фактичний 

обсяг реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія у складі прямих 

матеріальних, загальновиробничих, 

адміністративних витратах та витратах на 

збут 

7 946,23 10 582,00 2 635,77 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

406,85 522,00 115,15 
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ВСЬОГО 8 353,08 11 104,00 2 750,92 

В ЦІЛОМУ 31 002,06 29 652,18 -1 349,88 

          В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення за 

2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу. 

Втрати та витрати Підприємства у 2021 році не перевищують рівень, встановлений 

ІТНВПВ, при цьому відхилення втрат та витрат з врахуванням фактичних обсягів реалізації 

від затверджених у діючих тарифах у 2021 році у КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» склали 

5,717% або 381,80 тис.м3, що еквівалентно в грошовому виразі 5 571,23 тис. грн. 

Щодо позики МБРР 
 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні позику у сумі 

140 000 000,00 дол. США на реалізацію Проекту розвитку міської інфраструктури під 

відсоткову ставку, що становить базову ставку ЛІБОР плюс змінний спред (угода про позику 

від 26.05.2008 № 4869-UA). 

Україна в особі Міністерства фінансів субкредитувала кошти з позики Світового 

банку КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» (субкредитна угода від 29.12.2009 № 28010-02/146). 

Дрогобицькою міською радою надано гарантію від 27.01.2010 № 3-30/543, відповідно 

до якої Гарант (Дрогобицька міська рада) зобов’язується безвідклично та безумовно 

сплатити Позикодавцеві (Україні) відповідну суму невиконаного зобов`язання щодо 

своєчасного погашення Субпозичальником (КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ») отриманого 

Субкредиту, а також сплати всіх платежів по обслуговуванню Субкредиту. 

Початок надання позики – 29.12.2009 

Кінцевий термін освоєння позики – 31.12.2015 

Термін погашення позики – 15.10.2025 

Фактично використано коштів позики в сумі 3 131 207,53 дол. США.  

Станом на 31.12.2021 Підприємством погашено тіло позики на загальну суму 

1 104 532,08 дол. США, або 23 717,6 тис. грн (таблиця 2.28.74). 
 

Таблиця 2.28.74 
Період Сума (тис.грн) 

2010 рік 0,0 

2011 рік 0,0 

2012 рік 0,0 

2013 рік 1037,6 

2014 рік 1552,3 

2015 рік 11059,6 

2016 рік 2264,1 

2017 рік 3500,0 

2018 рік 400,0 

2019 рік 1600,0 

2020 рік 1304,0 

2021 рік 1000,0 

ВСЬОГО: 23717,6 
 

Станом на 31.12.2021 сплачено відсотків по позиці МБРР (в тому числі маржа) в сумі 

69 030,81 дол. США, або 975,7 тис. грн (таблиця 2.28.75). 

 

Таблиця 2.28.75 
Період Сума (тис.грн) 

2010 рік 0,3 

2011 рік 22,2 

2012 рік 96,4 

2013 рік 147,5 

2014 рік 0,0 

2015 рік 473,5 

2016 рік 235,9 

2017 рік 0,0 

2018 рік 0,0 

2019 рік 0,0 
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2020 рік 0,0 

2021 рік 0,0 

ВСЬОГО: 975,7 
 

Сплачено пені 314,3 тис. грн, з яких у 2013 році - 15,6 тис. грн, у 2015 році - 

298,6 тис. грн. 

Джерелом забезпечення виконання зобов’язань по угоді про позику від 26.05.2008 

 № 4869-UA Міжнародного банку реконструкції та розвитку надав є виробничі інвестиції з 

прибутку. 

Перевіркою встановлено відхилення в сторону зменшення фактичних обсягів 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2020 – 2021 роках 

від планових обсягів, які було враховано у затверджених тарифах: 

2020 рік 

- централізоване водопостачання фактичні обсяг реалізації склав 4 793,00 тис. м3, 

що на 655,708 тис. м3 (або на 12,03 %) менше обсягу реалізації передбачений тарифом 

5 448,71 тис. м3; 

- централізоване водовідведення фактичні обсяг реалізації склав 6 310,00 тис. м3, 

що на 677,787 тис. м3 (або на 9,7 %) менше обсягу реалізації передбачений тарифом 

6 987,79 тис. м3; 

2021 рік 

- централізоване водопостачання фактичні обсяг реалізації склав 4 359,00 тис. м3, 

що на 909,6 тис. м3 (або на 17,26 %) менше обсягу реалізації передбачений тарифом 

5 268,60 тис. м3; 

- централізоване водовідведення фактичні обсяг реалізації склав 6 177,00 тис. м3, 

що на 700,73 тис. м3 (або на 10,19 %) менше обсягу реалізації передбачений тарифом 

6 877,73 тис. м3; 

Зменшення фактичних обсягів централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення у 2020 – 2021 роках від планових обсягів зумовило зменшення джерел 

фінансування виробничих інвестиції з прибутку на суму 9 560,45 тис. грн (без ПДВ), у тому 

числі: з водопостачання – 6 260,16 тис. грн, з водовідведення – 3 300,29 тис. грн. 

Залишок по погашенню тіла позики складає 3 131 207,53 - 1 104 532,08 = 2 026 675,45 

дол. США, який необхідно сплатити до 15.10.2025. 

 

Дохід від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення за діючими тарифами у 2020 – 2021 роках 

Вид діяльності 

Плановий 

дохід у 

структурі 

тарифів, 

тис. грн 

Плановий дохід, 

скоригований на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичний 

дохід, 

тис. грн 

Відхилення факту  від 

планового доходу, 

скоригованого на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Відсоток, 

% 

1 2 3 4 5=4-3 6 

2020 рік 

Централізоване 

водопостачання 
67 560,33 59 430,08 59 584,00 153,92 0,26 

Централізоване 

водовідведення 
35 250,17 31 831,05 31 668,00 -163,05 -0,51 

2021 рік 

Централізоване 

водопостачання 
76 876,99 63 604,53 68 048,00 4 443,47 6,99 

Централізоване 

водовідведення 
38 051,08 34 174,29 35 528,00 1 353,71 3,96 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

 

          Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 
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Вид послуги 2020 2021 Примітка 

водопостачання 5 091,72 10 558,33 перевитрати 

водовідведення -2 070,52 -1 350,88 недофінансування 

 

 

6 
підпункту 9 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині виконання інвестиційної програми в 

затверджених кількісних та вартісних обсягах. 
 

                                           (п.2.34 Акт № 330 с. 78-83)  

2020 рік 

 

Інвестиційна програма для КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2020 рік (далі – ІП на 

2020 рік) погоджена рішенням Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 

15.10.2019 № 243 та схвалена постановою НКРЕКП від 10.01.2020 № 68 у сумі 

10 519,35 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 6 930,77 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 202,37 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 4 728,40 тис. грн.; 

заходи з централізованого водовідведення – 3 588,58 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 1 259,72 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 2 328,86 тис. грн. 

 

 Найменування 

Заплановано 

на 2020 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано, за 

рахунок 

тарифу 

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування за 

рахунок тарифу від 

скоригованих 

планових показників 

Відхи- 

лення 

освоєння, 

тис. грн 

тис. грн % 

ІП 2020, у т.ч.: 10 519,35 8 897,60 1 660,32 1 660,32 -7 237,28 -81,3 0,00 

Централізоване 

водопостачання  
6 930,77 5 802,34 1 072,05 1 072,05 -4 730,29 -81,5 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
2 202,37 1 936,92 198,05 198,05 -1 738,87 -89,8 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
4 728,40 3 865,42 874,00 874,00 -2 991,42 -77,4 0,00 

Централізоване 

водовідведення 
3 588,58 3 095,26 588,27 588,27 -2 506,99 -81,0 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
1 259,72 1 140,87 158,27 158,27 -982,60 -86,1 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
2 328,86 1 954,39 430,00 430,00 -1 524,39 -78,0 0,00 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2020 рік на 

загальну суму 1 660,32 тис. грн (без ПДВ), що становить 18,66% від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 8 897,60 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2020 КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» недофінансовано та не освоєно 

за рахунок коштів з тарифу 7 237,28 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 

4 730,29 тис. грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 2 506,99 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на момент перевірки заходи ІП на 2020 рік Підприємство не довиконувало. 

Фінансування за рахунок інших джерел фінансування не відбувалося. 

 

2021 рік 

 

Інвестиційна програма для КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» на 2021 рік (далі – ІП на 

2021 рік) погоджена рішенням Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 

16.07.2020 № 167 та схвалена постановою НКРЕКП від 05.05.2021 № 759 у сумі 
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10 267,94 тис. грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 6 716,04 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 358,85 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 4 357,19 тис. грн.; 

заходи з централізованого водовідведення – 3 551,90 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 1 405,82 тис. грн, 

виробничі інвестиції з прибутку – 2 146,08 тис. грн. 

 Найменування 

Запланова

но на 2021 

рік,  

тис. грн 

Заплановано 

відповідно 

до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профіна

н-совано, 

за 

рахунок 

тарифу 

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування за 

рахунок тарифу від 

скоригованих 

планових показників 

Відхи- 

лення 

освоєнн

я, 

тис. грн 
тис. грн % 

ІП 2021, у т.ч.: 10 267,94 9 258,94 1 635,36 1 635,36 -7 623,58 -82,3 0,00 

Централізоване 

водопостачання в т.ч.: 
6 716,04 5 888,87 1 263,86 1 263,86 -4 625,01 -78,5 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
2 358,85 1 950,13 593,86 593,86 -1 356,27 -69,5 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
4 357,19 3 938,74 670,00 670,00 -3 268,74 -83,0 0,00 

Централізоване 

водовідведення 
3 551,90 3 370,08 371,50 371,50 -2 998,58 -89,0 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
1 405,82 1 264,18 41,50 41,50 -1 222,68 -96,7 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
2 146,08 2 105,90 330,00 330,00 -1 775,90 -84,3 0,00 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2021 рік на 

загальну суму 1 635,36 тис. грн (без ПДВ), що становить 17,66% від до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 9 258,94 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2021 КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» не дофінансовано та не освоєно 

за рахунок коштів з тарифу 7 623,58 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в тому числі: заходи з водопостачання на суму 

4 625,01 тис. грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 2 998,58 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на момент перевірки заходи ІП на 2021 рік Підприємство не довиконувало. 

Фінансування за рахунок інших джерел фінансування не відбувалося. 

Таким чином, КП «ДРОГОБИЧВДОКАНАЛ» не виконано у повному обсязі ІП на 2020 

рік та ІП на 2021 рік. 

7 
підпункту 8 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку, відповідно до 

статті 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 

                                      (п.2.36 Акт № 330 с. 84) 

Планове (скориговане на фактичні обсяги реалізації) надходження коштів на 

інвестиційний спецрахунок за 2020 рік становить 9 952,18 тис. грн (з ПДВ), фактичне – 

1 304,00 тис. грн (з ПДВ). 

Планове (скориговане на фактичні обсяги реалізації) надходження коштів на 

інвестиційний спецрахунок за 2021 рік становить 9 389,40 тис. грн (з ПДВ), фактичне – 

1 000,00 тис. грн (з ПДВ). 
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Перевіркою встановлено, що обсяги фактичних перерахувань коштів з поточних 

рахунків Підприємства на інвестиційний спецрахунок не відповідали обсягам передбаченим в 

тарифах для виконання інвестиційних програм. 

8  
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 Акт № 330 с. 85) 

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

затверджених НКРЕКП фінансового плану використання коштів, передбачених для 

виконання заходів Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки. 

9 
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 Акт № 330 с. 85-88) 

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом подано звіт за формою № 14-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) за І квартал 2021 року із порушенням 

встановленого терміну на 3 дні. 

Перевіркою виявлено недотримання Підприємством вимог Додатку 15 

«Кореспонденція окремих показників між формами звітності» до постанови НКРЕКП від 

31.05.2017 № 717. 

В результаті аналізу виконання ІП на 2021 рік комісією з перевірки виявлено, що у 

формі № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за ІV квартал 2021 по заходу «Оснащення 

приладами технологічного обліку об’єктів водопостачання» невірно заповнено фактичний 

обсяг фінансування з початку року. 

10 
абзац шостий підпункту  4 

глави 4 Ліцензійних умов 

щодо проведення планово-попереджувальних 

ремонтів об'єктів з виробництва питної води, 

транспортування, постачання питної води 

                                                (п.4.8 Акт № 330 с.97-98) 

У 2021 році з передбачених на ППР 3 726,0 тис. грн фактично було використано 

2 073 тис. грн, що на 44,4 % (1 653,0 тис. грн) менше планових витрат. 

11 
абзац сьомий підпункту  4 

глави 4 Ліцензійних умов 

щодо провадження господарської діяльності з 

виробництва води на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання питної води із 

застосуванням приладів обліку, що відповідають 

вимогам Технічного регламенту 

                                     (п.4.9 Акт № 330 с. 98-99) 

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2021 та станом на момент перевірки на 

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» загальна кількість точок технологічного обліку в системі 

централізованого водопостачання становить 96 од., з них обладнано приладами обліку 22 од., 

або 23 % від загальної кількості. 

12 
абзац сьомий підпункту  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 

                                                (п.4.15 Акт № 330 с. 102) 

На Підприємстві із 4 необхідних точок технологічного обліку забезпечено обліком 

3 точки або 75 %. 
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Ураховуючи викладене, пояснення до акту перевірки КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ», 

надані листом від 25.11.2022 № 5943, службову записку Департаменту із регулювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення від 02.12.2022 № 726/19-21, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

  

І. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяча) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 

ЄДРПОУ 03348910) за зазначені вище порушення. 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

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

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

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

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

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

та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

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

урахуванням коригування в бік зменшення з розстроченням на 2023 та 2024 роки на загальну 

суму 12 991,11 тис. грн (без ПДВ), у тому числі через недофінансування статей структури 

тарифів у 2020 та 2021 роках у розмірі 1 655,18 тис. грн, у тому числі за результатами 

діяльності з централізованого водопостачання на суму 498,05 тис. грн, з централізованого 

водовідведення на суму 1 157,13 тис. грн; невиконаних заходів Інвестиційної програми на  

2019 рік на загальну суму 6 035,51 тис. грн, у тому числі на заходи з водопостачання  на суму  

3 679,88 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 2 355,63 тис. грн; невиконання заходів 

Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки, у розмірі 5 300,42 тис. грн у тому числі: з 

водопостачання на суму 3 095,14 тис. грн; з водовідведення  на суму 2 205,28 тис. грн при 

найближчому перегляді тарифів. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»  

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) у термін 

до 01 лютого 2023 року використати за призначенням виробничі інвестиції з прибутку 

відповідно до Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки на загальну суму  

9 560,45 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання – 6 260,16 тис. грн, з 

водовідведення – 3 300,29 тис. грн. 

Про виконання вимог цього пункту письмово повідомити Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Відділ 

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

послуг, у Львівській області (з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів), але не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну виконання. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушень  КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:      
 

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 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки 

від 25 листопада 2022 року № 330, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики 

та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 листопада 

2021 року № 2222 (зі змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) до                       

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

скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі 

– Ліцензійні умови), а саме: 

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

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту; 

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 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження господарської 

діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання 

питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного 

регламенту; 

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 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»  

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 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 виїзної перевірки від 25 листопада 2022 року № 330, 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 03 жовтня 2022 року № 344, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) порушило Ліцензійні 

умови провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені 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: 

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 обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

      підпункту 1 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 

квітня 2020 року № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання», 

      пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 лютого 2021 

року № 305 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

15 квітня 2020 року № 812, здійснення заходів державного регулювання», 

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 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання в 

установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за 

ліцензованим видом діяльності; 

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

в уповноваженому банку, відповідно до статті 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; 
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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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням; 

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

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 

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

підпункт 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; 

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання, у разі 

прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог 

Ліцензійних умов, в установлений у рішенні строк до органу ліцензування 

інформації про усунення зазначених у такому рішенні порушень; 

абзац шостий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної 

води, транспортування, постачання питної води; 

абзац сьомий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов  

щодо забезпечення провадження господарської діяльності з виробництва води 

на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із 

застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного 

регламенту; 

абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов 

щодо забезпечення провадження господарської діяльності з відведення та 

очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому 

стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення. 

 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону 
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України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 
 

 1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 

03348910) за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:  

      пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

      підпункту 1 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

15 квітня 2020 року № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання», 

      пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 лютого 2021 

року № 305 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

15 квітня 2020 року № 812, здійснення заходів державного регулювання», 

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 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання в 

установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за 

ліцензованим видом діяльності; 
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підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

в уповноваженому банку, відповідно до статті 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; 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно 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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту; 

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; 

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо подання, у разі 

прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог 

Ліцензійних умов, в установлений у рішенні строк до органу ліцензування 

інформації про усунення зазначених у такому рішенні порушень; 

абзацу шостого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної 

води, транспортування, постачання питної води; 

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та 

очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів 

обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту; 

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 
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застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 

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 НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

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

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ відповідно до 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

коригування в бік зменшення з розстроченням на 2023 та 2024 роки на загальну 

суму 12 991,11 тис. грн (без ПДВ), у тому числі через недофінансування статей 

структури тарифів у 2020 та 2021 роках у розмірі 1 655,18 тис. грн, у тому числі 

за результатами діяльності з централізованого водопостачання на суму                  

498,05 тис. грн, з централізованого водовідведення на суму 1 157,13 тис. грн; 

невиконаних заходів Інвестиційної програми на 2019 рік на загальну суму            

6 035,51 тис. грн, у тому числі на заходи з водопостачання на суму                              

3 679,88 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 2 355,63 тис. грн; 

невиконання заходів Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки у розмірі  

5 300,42 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на суму  

3 095,14 тис. грн; з водовідведення  на суму 2 205,28 тис. грн, при найближчому 

перегляді тарифів. 

 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»  

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 

03348910) у термін до 01 лютого 2023 року використати за призначенням 

виробничі інвестиції з прибутку відповідно до Інвестиційних програм на 2020 

та 2021 роки на загальну суму 9 560,45 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з 

водопостачання – 6 260,16 тис. грн, з водовідведення – 3 300,29 тис. грн. 

Про виконання вимог цього пункту письмово повідомити Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, та Відділ Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Львівській області 
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(з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів), але не 

пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну виконання. 

 

 

Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 

 

 

МП 

 

 
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 202__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 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
 

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 

25 листопада 2022 року № 330, 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 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) до 30 числа третього місяця, починаючи з 

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

воєнного стану, усунути порушення пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
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централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови),  а саме: 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання 

ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання за наявності 

встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, відповідно до 

вимог Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційним обліком електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії; 

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що 

відповідають вимогам Технічного регламенту; 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


