
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

____ ___________ 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

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 «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

 
Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області відповідно до постанови про проведення 

перевірки від 17 листопада 2021 року № 2222 (зі змінами) за посвідченням від 20 жовтня 

2022 року № 361 у термін з 10 листопада по 07 грудня 2022 року проведено планову 

перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (далі –  

КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ», Підприємство) за період діяльності з 01.01.2019 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 07 грудня 2022 року № 346 (далі – Акт № 346) 

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 2 пункту 3 постанови НКРЕКП  

від 18.07.2019 № 1521 «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання»; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 29.07.2020  

№ 1482 «Про затвердження Змін до Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» 

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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 (п. 1.3 Акта № 346 с. 5-6) 

постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року  

№ 1141 «Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення» 

зі змінами; 

                          (п.2.28 Акт № 346 с. 33-92)  

Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.07.2019 № 1521 

(із змінами) «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання», до 31 грудня 2021 року необхідно було усунути порушення: 

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. 

Ліцензіат листом від 28.02.2022 № 01-10/292-1 звернувся до НКРЕКП з проханням 

продовжити термін усунення вищезазначеного порушення до 31.12.2023, із порушенням 

терміну на 69 днів. 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 29.07.2020 № 1482 «Про затвердження 

Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення» Ліцензіати, які провадять 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї 

постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності подати до органу 

ліцензування документи, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про 

отримання ліцензії, тобто до 28 грудня 2020 року. 

Ліцензіат надав до НКРЕКП додатки 4 та 5 до Ліцензійних умов листом від 08.04.2021 

№ 01-10/804 (вхідний НКРЕКП від 22.04.2021 № 8786/1-21) із порушенням терміну на 101 

день. 

Аналізом ліцензованої діяльності Підприємства встановлено, 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, саме: від 

28.12.2017 № 1575, від 26.02.2019 № 266, від 04.02.202 № 283, від 16.12.2020 № 2499 (п. 2.28 

Акта). 

2 
підпункт 2 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо повідомлення орган ліцензування про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не 

пізніше одного місяця з дня настання таких змін 
(п. 2.2 Акта № 346 с. 9-10) 

Підприємство повідомляло НКРЕКП про зміни до даних, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії із порушенням терміну від 4 до 9 днів. 

 

 
№  

з/п 

Найменування зміни даних, що 

відбулися протягом періоду 

Дата зміни 

даних 

Повідомлення НКРЕКП про 

зміни даних (дата листа, №) 

Вхідний НКРЕКП, 

дата  

Відхилення, 

днів 

1 
Внесені зміни до: «Відомість 

про засоби провадження 

господарської діяльності з 

централізованого 

водопостачання та/або 

водовідведення» 

01.03.2019 
від 08.04.2019 № 01-10/895 

(квитанція від 09.04.2019) 

№ 7503/1-19 

 від 18.04.2019 
9 

2 30.04.2019 
від 31.05.2019 № 01-10/1330 

(квитанція від 03.06.2019) 

№ 11717/1-19  

від 13.06.2019 
4 
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3 
підпункт 4 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо обов’язку, у разі планового або позапланового 

припинення (у зв’язку з неможливістю 

використання матеріально-технічної бази) 

провадження ліцензованої діяльності загалом або за 

певним місцем провадження ліцензованої 

діяльності, повідомляти споживача у встановлений 

договором строк про дату і причини припинення 

ліцензованої діяльності із визначенням приблизної 

дати відновлення її провадження 
(п. 2.8 Акта № 346 с. 14-15) 

Перевіркою встановлено, що КП «Міськтепловоденергія» не дотримано встановлений 

договором строк повідомлення споживачів про причини припинення подачі 

централізованого водопостачання. 

4 
підпункт 19 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуги з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених 

приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 

лютого 2016 року № 163 
(п. 2.13 Акта № 346 с. 22-24) 

З необхідної кількості 10 419 одиниць приладів обліку, станом на 31.12.2021 

Ліцензіатом було забезпечено фактично 6 651 одиниць, що становить 63,84 %. 

5 
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. 32-33) 

Протягом, періоду який перевірявся, КП «Міськтепловоденергія» листом від 

28.02.2022 № 01-10/292-1 звернулося до НКРЕКП з проханням продовжити термін усунення 

порушення, визначений у постанові НКРЕКП від 18.07.2019 № 1521 «Про накладення 

штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» до 

31.12.2023, із не дотриманням терміну надання до НКРЕКП інформації про продовження 

терміну виконання постанови НКРЕКП листом від 18.07.2019 № 1521 на 69 днів. 

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 Акт № 346 с. 33-92) 

Перевіркою встановлено відхилення показників фактичних обсягів реалізації 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від обсягів, 

врахованих у тарифі. 
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2019 рік 
 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 

 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 

5 852,53 5 762,76 -89,77 -1,53 

Централізоване водовідведення 

5 099,01 5 056,34 -42,67 -0,84 
 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2019 року, відповідно до звітних даних Підприємства, фактична повна 

собівартість централізованого водопостачання склала 50 868,00 тис. грн, що на  

759,83 тис. грн (1,47 %) менше коригованих витрат, врахованих в тарифі  

51 627,83 тис. грн. 

 

Електроенергія  

Загальні фактичні витрати Підприємства на електроенергію у 2019 році відповідно 

до звітних даних склали 15 409,63 тис. грн (без ПДВ), що на 3 339,71 тис. грн (17,81 %) 

менше коригованого планового рівня витрат, врахованого в тарифі, який становив  

18 749,34 тис. грн. 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр

*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*

год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 4 238 1,9460 8 247,73 5 491 1,8241 10 016,83 1 253 -0,1219 1 769,1 

2 класу напруги 4 943 2,1142 10 449,94 3 526 1,5230 5 370,79 -1 417 -0,5912 -5 079,15 

реактивна  х х 51,66 х х 22,01 х х -29,69 

Всього 9 181  18 749,34 9 017  15 409,63 -164  - 3 339,71 

 

Витрати на реагенти 

За підсумками 2019 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

реагенти з централізованого водопостачання на суму 1 322,00 тис. грн, що більше на  

622,18 тис. грн або 188,91 % скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на 

фактичний обсяг реалізації – 699,82 тис. грн.  

Назва реагенту 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення  

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількіст

ь, т 

Ціна 

реагенту, 
тис. грн/т 

Вартіст

ь, тис. 
грн 

Хлор в балонах 0,52 25,337 13,28 0,0020 27,460 0,05 -1 2,123 -13,23 

Алюміній 

сульфат 
7,06 8,408 59,35 77,8650 7,535 586,69 71 -0,873 527,34 

Гідроксид 

алюмінію 
41,54 11,324 470,36 0,0000 0,000 0,00 -42 -11,324 -470,36 

Гідроксихлорид 
алюмінію 

0,00 0,000 0,00 43,0970 11,593 499,64 43 11,593 499,64 

Флокулянт 0,08 182,907 14,97 0,0765 130,041 9,95 0 -52,865 -5,02 

Сіль 104,64 1,168 122,26 115,2090 1,582 182,23 11 0,413 59,97 

Сіль таблетована 2,85 5,893 16,81 3,9500 4,387 17,33 1 -1,506 0,52 

Засіб для 

видалення 

каміння 

39,47 0,049 1,93 0,0000 0,000 0,00 -39 -0,049 -1,93 

Хлорне вапно 0,01 35,830 0,34 0,0000 0,000 0,00 0 -35,830 -0,34 



                                                                                                                                                                                       5 

 

Разом основних 

реагентів 
х х 699,31 х х 1 295,89 х х 596,58 

Реагенти для 

бактеріологічного 

дослідження води 

х х 0,51 х х 26,10 х х 25,59 

Разом х х 699,82 х х 1 322,00 х х 622,18 

 

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

За підсумками 2019 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водопостачання на суму 1 238,00 тис. грн, що на 531,36 тис. грн або 30,03 % менше від 

коригованого планового рівня витрат, врахованого у структурі тарифів, який становив 

1 769,36 тис. грн. 

 

Найменування 

показників (статті 

витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові 

витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

 

Відхи-

лення, % 

 

гр.7/гр.3 

 

 

Всього 

 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарс

ьким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 1 784,07 1 756,71 1 056,00 1 037,00 19,00 -700,71 -39,89 

всього 1 784,07 1 756,71 1 056,00 1 037,00 19,00 -700,71 -39,89 

Інші витрати у складі 

загальновиробничих 

витрат 

7,14 7,02 35,00 25,00 10,00 27,98 398,58 

Інші витрати у складі 

адміністративних 

витрат 

5,72 5,63 147,00 101,00 46,00 141,37 2511,01 

Разом 1 796,93 1 769,36 1 238,00  1 163,00 75,00 -531,36 -30,03 

Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 21 321,00 тис. грн, що на  

4 103,79  тис. грн або на 23,84 % більше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 17 217,21 тис. грн. 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельність 

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 192,09 16 060,94 6 967,62 188,50 18 529,00 8 191,42 -3,59 2 468,06 1 223,80 

Загально-

виробничі 
6,10 600,06 8 193,62 8,89 1 542,00 14 457,70 2,79 941,94 6 264,08 

Адмінист

ра-тивні 
3,17 556,21 14 602,59 4,61 1 250,00 22 576,22 1,44 693,79 7 973,63 

Всього 201,36 17 217,21 7 125,39 202,00 21 321,00 8 795,79 0,64 4 103,79 1 670,40 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 4 474,00 тис. грн,  

що на 686,21 тис. грн або 18,12 % більше скоригованого планового  тарифу   

3 787,79 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
3 533,41 3 991,00 457,59 12,95 

Витрати на соціальні заходи у складі 132,01 321,00 188,99 143,16 
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загальновиробничих витрат   

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
122,37 162,00 39,63 32,39 

Всього 3 787,79 4 474,00 686,21 18,12 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2019 році фактичні витрати з централізованого водопостачання на податки склали 

2 249,17 тис. грн, що на 349,31 тис. грн або 18,39 % більше ніж враховано в скоригованому 

тарифі 1 899,86 тис. грн 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

Збір за геологорозвідувальні роботи 1 113,72 826,00 -287,72 

Збір за користування радіочастотами 0,16 0,17 0,01 

Збір за спеціальне використання 

водних ресурсів 
603,26 1125,00 521,74 

Плата за землю 182,72 298,00 115,28 

Разом 1 899,86 2 249,17 349,31 

 

Фінансові витрати 

У 2019 році Підприємством фактично було перераховано коштів на фінансові 

витрати за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, 

укладеного між КП «Служба єдиного замовника» та КМ «Міськтепловоденергія», 

предметом якого є насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства 

для централізованого водопостачання в сумі 1 234,17 тис. грн (без ПДВ), що на 1 616,22 тис. 

грн (56,70 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 2 850,39 тис. 

грн. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «Міськтепловоденергія» на 2019 рік, скоригованого на фактичний 

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

7 006,77 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали 3 832,82 тис. грн, 

в цілому недофінансування склало 3 173,95 тис. грн: 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Бюджетні 

кошти 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансуван

ня, 

тис. грн 

електроенергія  18 749,34 1 816,79 15 409,63 -5 156,51 

підкачка води 229,06  0 -229,06 

внесок на регулювання 33,98  29,00 -4,98 

фінансові витрати 2 850,39  1 234,17 -1 616,22 

ВСЬОГО 21 862,78 1 816,79 16 672,80 -7 006,77 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти  699,82  1 322,00 622,18 

витрати на оплату праці  17 217,21 1 928,68 21 321,00 2 175,11 

відрахування на соціальні заходи 3 787,79  4 474,00 686,21 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

1 899,86 

 

2 249,17 349,31 

ВСЬОГО 23 604,67 1 928,68 29 366,17 3 832,82 

В ЦІЛОМУ 45 467,45 3 745,47 46038,97 -3 173,95 
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Централізоване водовідведення 

За підсумками 2019 року відповідно до звітних даних  

КП «Міськтепловоденергія» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 34 748,00 тис. грн, що на 2 748,06  тис. грн (7,33 %) менше 

корегованих витрат 37 496,06 тис. грн. 

Електроенергія  

За підсумками 2019 року КП «Міськтепловоденергія» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 6 410,89 тис. грн (без ПДВ), що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

8 911,65 тис. грн. менше на 2 500,76 тис. грн або 28,06 %. 

Електрична 
енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Факт Відхилення 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн / кВАр* 

год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 376 1,8040 677,69 168 1,8100 303,83 -208 0,006 -373,86 

2 класу напруги 3 287 2,4964 8 207,01 3 582 1,6994 6 087,85 528 -0,7970 -2 119,16 

реактивна  х х 26,95 х х 19,21 х х -7,74 

Всього 3 663  8 911,65 3 750  6 410,89 87  - 2 500,76 

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

За підсумками 2019 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водовідведення на суму 561,00 тис. грн, що менше на 1 484,25 тис. грн або 72,57 % менше 

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

2 045,25 тис. грн. 

Найменування 

показників  

(статті витрат) 

Планові 

витрати 

Кориговані 

планові 

витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 

Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

Відхи-

лення, 

 % 

гр.7/гр.3 

Всього 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарс

ьким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 2 057,62 2 040,40 436,00 413,00 23,00 -1604,40 -78,63 

всього 2 057,62 2 040,40 436,00 413,00 23,00 -1 604,40 -78,63 

Інші витрати у складі 

загальновиробничих 

витрат 

4,89 4,85 24,00 17,00 7,00 19,15 394,85 

Інші витрати у складі 

адміністративних витрат 
0,00 0,00 101,00 69,00 32,00 101,00 100,00 

Разом 2 062,51 2 045,25 561,00 499,00 62,00 -1 484,25 -72,57 

 

Витрати на оплату праці  

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 17 330,00 тис. грн, що на  

2 285,07  тис. грн або 15,19 % більше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 15 044,93 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 
(скориговані) 

Фактичні витрати за 2019 рік 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 176,92 14 249,77 6 711,96 166,75 15 424,00 7 708,15 -10,17 1 174,23 996,19 

Загально-
виробничі 

4,66 416,89 7 455,11 7,10 1 052,00 12 347,42 -2,44 635,11 4 892,31 

Адмінистра-

тивні 
2,42 378,27 13 025,83 3,15 854,00 22 592,59 0,73 475,73 9 566,76 

Всього 184,00 15 044,93 6 813,83 177,00 17 330,00 8 159,13 -7,00 2 285,07 1 345,30 
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Відрахування на соціальні заходи 

У 2019 році фактичні витрати Підприємства склали 3 362,00 тис. грн, що на  

52,11 тис. грн або 1,57 % більше скоригованого планового  тарифу   

3 309,89 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах,  тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у 

складі прямих витрат 
3 134,95 3 033,00 -101,95 -3,25 

Витрати на соціальні заходи у 

складі загальновиробничих витрат   
91,72 219,00 127,28 138,78 

Витрати на соціальні заходи у 

складі інших адміністративних 

витрат 

83,22 110,00 26,78 32,18 

Всього 3 309,89 3 362,00 52,11 1,57 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2019 році склали 

2 046,32 тис. грн, що на 79,51 тис. грн (4,03 %) більше скорегованого планового рівня витрат 

1 966,78 тис. грн.  

Найменування показників 

Кориговані планові витрати, 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

збір за забруднення 

навколишнього середовища 
1 830,31 1 850,00 19,69 

збір за користування 

радіочастотами 
0,14 0,14 0,00 

збір за спеціальне 

використання водних ресурсів 
0,33 0,17 -0,16 

плата за землю 136,02 196,00 59,98 

Разом 1 966,80 2 046,32 79,51 

 

Фінансові витрати 

У 2019 році Підприємством фактично було перераховано коштів фінансових витрати 

за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, укладеного між 

КП «Служба єдиного замовника» та КП «Міськтепловоденергія», предметом якого є 

насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства для 

централізованого водовідведення  в сумі 1 265,83 тис. грн, (без ПДВ), що на 806,97 тис. грн 

(38,93 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 2 072,80 тис. грн. 

 

Інформація про виділення з місцевого бюджету грошових коштів протягом періоду з 

01.01.2019 по 31.12.2019 із зазначенням напрямків використання коштів  

№ з/п 

Дата  

надходження  

коштів     

   Призначення та сума, тис. грн Вид документу Призначення 

1 14.01.2019 Виплачено зарплату 

з нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

15.01.2019   

 4 000,0 «Програма 

фінансової 

підтримки КП 

«Міськтепло-

воденергія» на 

2018-2019 

роки»  

Затверджена 

рішенням  

 64-ї  сесії 

міської ради  

В т. ч.:  

- на діяльність з 

централізованого 

водопостачання сума 

фінансової підтримки 

становить 3 745,46 

тис. грн, а саме:  

1 928,67 тис. грн. – на 

виплату заробітної 

плати  працівникам, 

1 816,79 тис. грн – на 

2 25.01.2019 Сплачено за 

електроенергію та 

розподіл.ел.енергії 

на ТОВ 

«Хмельницькенерго-

 590,0 

3 28.01.2019  779,0 

4 30.01.2019 1 631,0 
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збут», платіжні 

доручення №5, №6 

від 30.01.2019, № 7, 

№ 8 від 22.02.2019 

№ 14/64 від 

04.12.2018 р.  

погашення 

заборгованості за 

спожиту електричну 

енергію;  

 -  на діяльність з 

централізованого 

водовідведення сума 

фінансової підтримки 

становить 2013,67 

тис. грн, а саме:  

1 610,98 тис. грн. – на 

виплату заробітної 

плати  працівникам, 

402,69 тис. грн – на 

погашення 

заборгованості за 

спожиту електричну 

енергію.  

 

5 02.04.2019 Виплачено зарплату 

з нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

05.04.2019   

  610,0 

6 02.05.2019 Виплачено зарплату 

з нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

06.05.2019   

  390,0 

7 20.09.2019 Виплачено зарплату 

з нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

23.09.2019   

  950,0 

8 13.12.2019 Виплачено зарплату 

з нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

16.12.2019   

1 940,0 

Всього:                                                                    10 890,0   
 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення КП «Міськтепловоденергія» на 2019 рік, скорегованого на фактичний 

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

3 749,76 тис. грн, перевитрати (+) за окремими статтями склали 812,27 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 2 937,19 тис. грн. 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Бюджетні 

кошти 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансув

ання тис. грн 

електроенергія  8 911,65 402,69 6 410,89 - 2 903,45 

теплова енергія (відображено в додатку 1 

по формі № 8 – НКРЕКП  по елементу  

«інші» в інших прямих витратах)  

82,16 

 

47,00 - 35,16 

внески на регулювання 24,56  20,38 - 4,18 

фінансові витрати 2 072,80  1 265,83 - 806,97 

ВСЬОГО 11 091,17 402,69 7 744,10 -  3 749,76 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти 0,15  7,00 - 6,85 

витрати на оплату праці  15 044,93 1 610,98 17 330,00 - 674,09 

відрахування на соціальні заходи 3 309,89  3 362,00 - 52,11 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

1 966,80 

 

2 046,32 - 79,52 

ВСЬОГО 20 321,77 1 610,98 22 745,32 - 812,27 

В ЦІЛОМУ 31 412,94 2 013,67 30 488,83 - 2 937,19 
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В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення 

за 2019 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що втрати та витрати Підприємства у 2019 році не 

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

врахуванням фактичних обсягів реалізації від затверджених у діючих тарифах у 2019 році у 

КП «Міськтепловоденергія» склали 2,224 % або 184,47 тис.м
3
, що еквівалентно в грошовому 

виразі 1 673,14 тис. грн. 

2020 рік 
 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 
5 899,18 5 645,59 -253,59 -4,30 

Централізоване водовідведення 

5 166,98 4 980,73 -186,25 -3,60 
 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2020 року, відповідно до звітних даних Підприємства, фактична повна 

собівартість централізованого водопостачання склала 52 532,00 тис. грн, що на  

7 378,88 тис. грн (12,32 %) менше коригованих витрат, врахованих в тарифі  

59 910,88 тис. грн. 

 

Електроенергія  

Загальні фактичні витрати Підприємства на електроенергію у 2020 році відповідно 

до звітних даних склали 15 886,49 тис. грн (без ПДВ), що на 639,12 тис. грн (3,87 %) менше 

коригованого планового рівня витрат, врахованого в тарифі, який становив  

16 525,61 тис. грн. 

 

Електрична 
енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 
фактичних обсягів реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 5 874 1,8595 10 923,03 5 122 1,7624 9 026,69 -752 -0,0971 -1 896,34 

2 класу напруги 2 943 1,8865 5 551,92 4 136 1,6533 6 837,59 1 193 -0,2332 1 285,67 

реактивна х х 50,66 х х 22,21 х х -28,45 

Всього 8 817  16 525,61 9 258  15 886,49 441  -639,12 

 

Витрати на реагенти 

За підсумками 2020 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

реагенти з централізованого водопостачання на суму 1 174,00 тис. грн, що менше на  

127,35 тис. грн або 9,79 % скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на 

фактичний обсяг реалізації – 1 301,35 тис. грн.  

 

Назва реагенту 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Фактичні витрати Відхилення  

Кількість, т т 

Ціна 

реагенту, 
тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 

реагенту, 
тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 
Кількість, т 

Ціна 

реагенту, 
тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Хлор в балонах 23,80 0,117 2,79 0,00 0,000 0,00 -23,80 -0,117 -2,79 

Алюміній 
сульфат 

17,31 7,523 130,21 123,74 7,527 931,35 106,43 0,004 801,13 
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Гідроксид 

алюмінію 
83,45 11,578 966,18 0,00 0,000 0,00 -83,45 -11,578 -966,18 

Гідроксихлорид 

алюмінію 
0,00 0,000 0,00 2,730 11,593 31,65 2,73 11,593 31,65 

Флокулянт 0,08 135,380 10,62 0,07 130,041 9,03 -0,01 -5,339 -1,58 

Сіль 114,34 1,551 177,32 108,74 1,607 174,78 -5,60 0,057 -2,54 

Сіль таблетована 3,13 4,542 14,23 3,33 4,354 14,48 0,05 -0,188 0,24 

Разом основних 

реагентів 
х х 1 301,35 х х 1 161,28 х х -140,07 

Реагенти для 
бактеріологічного 

дослідження води 

х х 0,00 х х 12,72 х х 12,72 

Разом х х 1 301,35 х х 1 174,00 х х -127,35 

 

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

За підсумками 2020 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водопостачання на суму 699,00 тис. грн, що на 551,88 тис. грн або 44,12 % менше від 

коригованого планового рівня витрат, врахованого у структурі тарифів, який становив 

1 250,88 тис. грн. 

Найменування показників 

(статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові 

витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 
Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

 

Відхи-

лення, 

% 

 

гр.7/гр.3 

 

 

Всього 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарсь

ким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 1 283,17 1 228,01 473,00 464,00 9,00 -755,01 -61,48 

всього 1 283,17 1 228,01 473,00 464,00 9,00 -755,01 -61,48 

Інші витрати у складі 

загальновиробничих витрат 
16,59 15,88 56,00 40,00 16,00 40,12 252,64 

Інші витрати у складі 

адміністративних витрат 
7,31 6,99 170,00 58,00 112,00 163,01 2332,05 

Разом 1 307,07 1 250,88 699,00 562,00 137,00 -551,88 -44,12 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 22 895,00 тис. грн, що на  

2 569,94  тис. грн або на 10,09 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 25 464,941 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельніст

ь 

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 180,83 23 156,57 10 671,43 188,00 19 611,00 8 692,82 7,17 -3 545,57 -1 978,75 

Загально-

виробничі 
8,03 1 183,82 12 285,39 8,47 1 969,00 19 372,29 0,44 785,18 7 080,47 

Адмінистра

-тивні 
3,99 1 124,55 23 486,84 4,53 1 315,00 24 195,92 0,53 190,45 733,38 

Всього 192,85 25 464,94 11 003,78 201,00 22 895,00 9 492,17 8,15 -2 569,94 -1 511,75 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 4 564,00 тис. грн,  

що на 1 038,29 тис. грн або 18,53 % менше скоригованого планового  тарифу   

5 602,29 тис. грн. 
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Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
5 094,45 3 981,00 -1 113,45 -21,86 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
260,44 421,00 160,56 61,65 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
247,40 162,00 -85,40 -34,52 

Всього 5 602,29 4 564,00 -1 038,29 -18,53 

 

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 

2 044,11 тис. грн, що на 117,51 тис. грн або 6,10 % більше ніж враховано в скорегованому 

тарифі 1 926,61 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

Збір за геологорозвідувальні роботи 1 157,30 677,00 -480,30 

Збір за користування радіочастотами 0,17 0,11 -0,06 

Збір за спеціальне використання 

водних ресурсів 
593,37 1 069,00 475,63 

Плата за землю 175,76 298,00 122,24 

Разом 1 926,60 2 044,11 117,51 

 

Фінансові витрати 

У 2020 році Підприємством фактично було перераховано коштів фінансових витрати 

за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, укладеного між 

КП «Служба єдиного замовника» та КП «Міськтепловоденергія», предметом якого є 

насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства для 

централізованого водопостачання  в сумі 822,50 тис. грн (без ПДВ), що на 1 978,77 тис. грн 

(70,64 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 2 801,27 тис. грн. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «Міськтепловоденергія» на 2020 рік, скорегованого на фактичний 

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

9 974,82 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  

151,51 тис. грн, в цілому недофінансування склало 9 823,31 тис. грн: 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

Бюджетні кошти 
Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

електроенергія  16 525,61  15 886,49 - 639,12 

витрати на реагенти  1 301,35  1 174,00 - 127,35 

витрати на оплату праці 25 464,94 3 599,74 22 895,00 - 6 169,66 

відрахування на соціальні заходи 5 602,29  4 564,00 - 1 038,29 

підкачка води іншими 

суб'єктами господарювання 
21,61 

 
0,00 - 21,61 

фінансові витрати 2 801,27  822,5 - 1 978,77 

Всього 51 717,07 3 599,74 45 341,99 -9 974,82 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

1 926,60 

 

2 044,11 117,51 

Інші витрати у складі інших 

прямих витратах (теплова 

енергія) 

0 

 

32,00 32,00 

внесок на регулювання 36,00  38,00 2,00 

ВСЬОГО 1 962,60  2 114,11 151,51 

В ЦІЛОМУ 53 679,67 3 599,74 47 456,10 -9 823,31 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2020 року відповідно до звітних даних  

КП «Міськтепловоденергія» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 37 537,00 тис. грн, що на 8 091,24 тис. грн (17,73 %) менше 

корегованих витрат, які становили 45 628,24 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2020 року КП «Міськтепловоденергія» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 7 282,00 тис. грн (без ПДВ), що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

7 261,61 тис. грн. більше на 20,39 тис. грн або 0,28 %. 

 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр

*год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 

грн/кВ

Ар*год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*го

д. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВА

р*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 457 1,8779 858,22 0 0,0000 0,00 -457 -1,8779 -858,22 

2 класу напруги 3 163 2,0065 6 346,50 4110 1,7635 7 247,94 947 -0,24300 901,44 

реактивна  х х 56,89 х х 34,04 х х -22,85 

Всього 3 620  7 261,61 4 110  7 281,98 490  20,37 

 

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

За підсумками 2020 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водовідведення на суму 501,00 тис. грн, що менше на 403,21 тис. грн або 44,59 % менше 

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

904,21 тис. грн. 

 

Найменування показників 

 (статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові 

витрати 

згідно з 

фактичним

и обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

 

Відхи-

лення, % 

 

гр.7/гр.3 

 

 

Всього 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарс

ьким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 929,58 896,07 339,00 335,00 4,00 -557,07 -62,17 

всього 929,58 896,07 339,00 335,00 4,00 -557,07 -62,17 
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Інші витрати у складі 

загальновиробничих витрат 
5,98 5,77 41,00 29,00 12,00 35,23 610,57 

Інші витрати у складі 

адміністративних витрат 
2,45 2,36 121,00 41,00 80,00 118,64 5027,12 

Разом 938,01 904,20 501,00 405,00 96,00 -403,20 -44,59 

 

Витрати на оплату праці  

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 18 550,00 тис. грн, що на  

4 432,89  тис. грн або на 19,29 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 22 982,88 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2020 рік Відхилення 

Середнь

о-

облікова 
чисель-

ність 

Фонд 
оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 
заробітна 

плата, 

грн 

Середнь

о-

облікова 
чисель-

ність 

Фонд 
оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 
заробітна 

плата, 

грн 

Середнь

о-

облікова 
чисель-

ність 

Фонд 
оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 
заробітна 

плата, 

грн 

Прямі 169,06 21 227,06 10 463,28 165,75 16 204,00 8 146,81 -3,31 -5 023,06 2 316,47 

Загально-

виробничі 
6,14 900,79 12 225,71 7,00 1 406,00 16 738,10 0,86 505,21 4 512,39 

Адмінистра-
тивні 

3,05 855,04 23 361,75 3,25 940,00 24 102,56 0,20 84,96 740,81 

Всього 178,25 22 982,89 10 744,69 176,00 18 550,00 8 783,14 -2,25 -4 432,89 -1 961,55 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2020 році фактичні витрати Підприємства склали 3 615,00 тис. грн, що на  

1 441,23 тис. грн або 28,50 % більше скоригованого планового  тарифу   

5 056,23 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані 

планові витрати, 

відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн. 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у 

складі прямих витрат 
4669,95 3199,00 -1470,95 -31,50 

Витрати на соціальні заходи у 

складі загальновиробничих витрат   
198,17 300,00 101,83 51,38 

Витрати на соціальні заходи у 

складі інших адміністративних 

витрат 

188,11 116,00 -72,11 -38,33 

Всього 5 056,23 3 615,00 -1 441,23 -28,50 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

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

склали 2 060,10 тис. грн, що на 273,05 тис. грн (11,70 %) менше скорегованого планового 

рівня витрат 2 333,15 тис. грн.  
 

Найменування показників 

Кориговані планові витрати, 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

збір за забруднення 

навколишнього середовища 
2 218,10 1 863,00 -355,10 

плата за користування 

радіочастотами 
0,15 0,10 -0,05 

плата за землю 114,91 197,00 82,09 

Разом 2 333,16 2 060,10 -273,06 
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Фінансові витрати 

У 2020 році Підприємством фактично було перераховано коштів фінансових витрати 

за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, укладеного між 

КП «Служба єдиного замовника» та КП «Міськтепловоденергія», предметом якого є 

насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства для 

централізованого водовідведення в сумі 843,89 тис. грн (без ПДВ), що на 1 288,50 тис. грн 

(60,43 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 2 132,39 тис. грн. 

 

Інформація про виділення з місцевого бюджету грошових коштів протягом періоду з 

01.01.2020 по 31.12.2020 із зазначенням  напрямків використання коштів 

№ з/п 

 

Дата  

надходження  

коштів     

   Призначення та сума,                                         

тис. грн 
Вид документу Призначення 

1 16.01.2020 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

17.01.2020 

4 000,0 

«Програма 

фінансової 

підтримки 

комунального 

підприємства 

«Міськтепло-

воденергія» 

Кам’янець – 

Подільської 

міської ради  

на 2020-2021 

роки»  

Затверджена 

рішенням  

 83-ї   

(позачергової) 

сесії міської 

ради  № 4/83 

від 23.12.2019 

р.  

В т. ч.:  

-  на діяльність з 

централізованого 

водопостачання сума 

фінансової підтримки 

становить 3 599,741 тис. 

грн – на виплату 

заробітної плати  

працівникам;  

 -  на діяльність з 

централізованого 

водовідведення сума 

фінансової підтримки 

становить 3 090,821 тис. 

грн – на виплату 

заробітної плати  

працівникам.  

2 04.02.2020 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

05.02.2020, 

06.02.2020 

3 000,0 

3 27.02.2020 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

28.02.2020 

4 580,0 

4 03.03.2020 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

04.03.2020 

3 000,0 

5 15.07.2020 Сплачено за розподіл 

природного газу АТ 

«ОГРС 

«Хмельницькгаз», 

платіжне доручення 

№17 від 14.07.2020 

1 500,0 

6 20.10.2020 Сплачено за розподіл 

природного газу АТ 

«ОГРС 

«Хмельницькгаз», 

платіжне доручення 

№18, №1 від 

20.10.2020 

2 791,0 

8 24.12.2020 Сплачено за розподіл 

природного газу АТ 

«ОГРС 

«Хмельницькгаз», 

платіжне доручення 

№19 від 24.12.2020 

     208,263 

Всього:                                                                     19 079,263   

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

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

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

10 562,69 тис. грн, перевитрати (+) за окремими статтями склали 32,92 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 10 529,77 тис. грн. 
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Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Бюджетні кошти 
Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

2 333,16 

 

2 060,10 - 273,06 

витрати на оплату праці 22 982,89 3 090,82 18 550,00 - 7 523,70 

відрахування на соціальні заходи 5 056,25  3 615,00 - 1 441,25 

Інші витрати у складі інших 

прямих витратах (теплова енергія) 
75,74 

 
40,00 - 35,74 

фінансові витрати 2 132,39  843,89 - 1 288,50 

Всього 32 580,86 3 090,82 25 108,99 - 10 562,69 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія  7 261,61  7 281,98 20,37 

витрати на реагенти 0,00  12,00 12,00 

внесок на регулювання 27,45  28,00 0,55 

ВСЬОГО 7 289,06  7 321,98 32,92 

В ЦІЛОМУ 39 869,92 3 090,82 32 430,97 -10 529,77 

 

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 «Міськтепловоденергія» склали 1,2428 % або 103,77 тис.м
3
, що еквівалентно в 

грошовому виразі 1 232,79 тис. грн. 

 

2021 рік 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 
Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом 

(тис. м
3
) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м
3
) 

Відхилення  

(тис. м
3
) 

Відхилення, 

% 

Централізоване водопостачання 
5 820,71 5 571,00 -249,71 -4,29 

Централізоване водовідведення 

5 061,34 4 846,00 -215,34 -4,25 
 

 

 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року, відповідно до звітних даних Підприємства, фактична повна 

собівартість централізованого водопостачання склала 64 641,58 тис. грн, що на  

348,49 тис. грн (0,54 %) менше коригованих витрат, врахованих в тарифі  

64 990,07 тис. грн. 

 

Електроенергія  

Загальні фактичні витрати Підприємства на електроенергію у 2021 році відповідно до 

звітних даних склали 21 702,71 тис. грн (без ПДВ), що на 1 806,56 тис. грн (9,08 %) більше 

коригованого планового рівня витрат, врахованого в тарифі, який становив 19 896,14 тис. 

грн. 
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Електрична 
енергія 

Передбачено тарифом, з врахуванням 

фактичних обсягів реалізації 
Факт Відхилення 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год. / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт* 
год / 

тис. 

кВАр*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год; 
грн/ 

кВАр*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу напруги 5 498 2,1715 11 938,93 6 357 2,2598 14 365,49 859 0,0883 2 426,56 

2 класу напруги 3 130 2,5353 7 935,60 2 703 2,7022 7 303,97 -427 0,1669 -631,63 

реактивна  х х 21,62 х х 33,25 х х 11,63 

Всього 8 628  19 896,14 9 060  21 702,71 432  1 806,56 

 

Витрати на реагенти 

За підсумками 2021 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

реагенти з централізованого водопостачання на суму 1 447,57 тис. грн, що більше на  

34,50 тис. грн або 2,44 % скоригованого планового рівня витрат врахованого в тарифі на 

фактичний обсяг реалізації – 1 413,07 тис. грн.  

Назва реагенту 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати Відхилення  

Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Кількість, 

т 

Ціна 
реагенту, 

тис.грн/т 

Вартість, 

тис. грн 

Хлор в балонах 0,002 30,658 0,06 0 0,000 0,00 -0,002 -30,658 -0,06 

Гідроксид 

алюмінію 
41,25 12,944 533,95 0 0,000 0,00 -41,3 -12,944 -533,95 

Алюміній сульфат 74,62 8,388 625,92 107,52 7,867 845,91 32,90 -0,521 219,99 

Реагент ITS 

WATER AC-140 
0,00 0,000 0,00 2,74 11,593 31,77 2,74 11,593 31,77 

Флокулянт 0,07 145,190 10,63 0,07 130,041 9,44 0,00 -15,148 -1,20 

Сіль 110,27 1,778 196,05 103,65 1,682 174,30 -6,62 -0,096 -21,75 

Сіль таблетована 3,79 4,728 17,92 1,65 4,708 7,77 -2,14 -0,020 -10,15 

Коагулянт хлорид 

сульфат 

поліалюмінію 

0,00 0,000 0,00 21,00 17,565 368,85 21,00 17,565 368,85 

Разом витрати 

основних 

реагентів 

х х 1 384,54 х х 1 438,03 х х 53,49 

Реагенти для 
бактеріологічного 

дослідження води 

х х 28,53 х х 9,54 х х -18,99 

Разом х х 1 413,07 х х 1 447,57 х х 34,50 

 

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

За підсумками 2021 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водопостачання на суму 705,36 тис. грн, що на 618,63 тис. грн або 46,72 % менше від 

коригованого планового рівня витрат, врахованого у структурі тарифів, який становив 

1 323,99 тис. грн. 

Найменування показників 

(статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові 

витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 
Відхилення 

від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

 

Відхи-

лення, 

% 

 

гр.7/гр.3 

 

 

Всього 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарсь

ким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 1 310,23 1 254,01 648,70 602,70 46,00 -605,31 -48,27 

всього 1 310,23 1 254,01 648,70 602,70 46,00 -605,31 -48,27 
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Інші витрати у складі 

загальновиробничих витрат 
19,72 18,87 30,06 28,85 1,21 11,19 59,30 

Інші витрати у складі 

адміністративних витрат 
53,40 51,11 26,60 14,35 12,25 -24,51 -47,96 

Разом 1 383,35 1 323,99 705,36 645,90 59,46 -618,63 -46,72 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 27 095,93 тис. грн, що на  

240,08  тис. грн або на 0,88 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 27 336,02 тис. грн. 

 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисельніст

ь 

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 175,35 24 399,53 11 595,63 188,50 23 907,03 10 568,98 13,15 -492,50 -1 026,65 

Загально-

виробничі 
9,30 1 566,12 14 033,33 9,20 1 793,15 16 242,30 -0,10 227,03 2 208,97 

Адмінистра

-тивні 
3,87 1 370,36 29 508,18 4,29 1 395,75 27 112,47 0,42 25,39 -2 395,71 

Всього 188,52 27 336,01 12 083,60 201,99 27 095,93 11 178,63 13,47 -240,08 -904,97 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 5 620,26 тис. грн,  

що на 393,67 тис. грн або 6,55 % менше скоригованого планового  тарифу   

6 013,93  тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно 

до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
5 367,90 5 011,24 -356,66 -6,64 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат   
344,55 373,03 28,48 8,27 

Витрати на соціальні заходи у складі 

інших адміністративних витрат 
301,48 235,99 -65,49 -21,72 

Всього 6 013,93 5 620,26 -393,67 -6,55 

 

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                    

2 256,12 тис. грн, що на 378,66 тис. грн або 20,17 % більше ніж враховано в скорегованому 

тарифі 1 877,46 тис. грн 

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати, відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

Збір за геологорозвідувальні роботи 1 020,88 923,35 -87,53 

Збір за користування радіочастотами 0,18 0,00 -0,18 

Збір за спеціальне використання 

водних ресурсів 
554,11 1 007,53 453,42 

Плата за землю 302,29 325,24 22,95 

Разом 1 877,46 2 256,12 378,66 

 

Фінансові витрати 

У 2021 році Підприємством фактично було перераховано коштів фінансових витрати 

за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, укладеного між 
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КП «Служба єдиного замовника» та КП «Міськтепловоденергія», предметом якого є 

насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства для 

централізованого водопостачання  в сумі 822,50 тис. грн (без ПДВ), що на 1 766,25 тис. грн 

(68,22 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 2 589,02 тис. грн. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «Міськтепловоденергія» на 2021 рік, скорегованого на фактичний 

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

4 227,86 тис. грн (без ПДВ), перевитрати (+) за окремими статтями склали  

1 047,59 тис. грн, в цілому недофінансування склало 3 180,27 тис. грн: 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Бюджетні кошти 
Фактичні витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на оплату праці 27 336,01 1 822,13 27 095,93 - 2062,21 

відрахування на соціальні заходи 6 013,93  5 620,26 - 393,67 

внесок на регулювання 58,25  52,51 - 5,74 

фінансові витрати 2 589,02  822,78 - 1 766,25 

ВСЬОГО 35 997,21 1 822,13 33 591,48 - 4 227,86 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скореговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 
Фактичні витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія  19 896,15 1 256,10 21 702,71 550,46 

витрати на реагенти 1 413,07  1 447,57 34,50 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

1 877,46  2 256,12 378,66 

Інші витрати у складі інших прямих 

витратах (теплова енергія) 
100,85  184,82 83,97 

ВСЬОГО 23 287,55 1 256,10 25 591,22 1 047,59 

В ЦІЛОМУ 59 284,74 3 078,23 59 182,70 -3 180,27 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних  

КП «Міськтепловоденергія» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення склала 45 689,00 тис. грн, що на 2 991,43 тис. грн (6,15 %) менше 

коригованих витрат, які становили 48 680,42 тис. грн. 

 

Електроенергія  

За підсумками 2021 року КП «Міськтепловоденергія» фактично понесено витрат на 

електроенергію з централізованого водовідведення на суму 11 441,74 тис. грн (без ПДВ), що 

порівняно з плановими витратами, скоригованими на фактичний обсяг реалізації  

9 413,43 тис. грн. більше на 2 028,31 тис. грн або 21,55 %. 

 

Електрична 

енергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Факт Відхилення 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год

. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВАр*г

од. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт* 

год. / 

тис. 

кВАр*год 

ціна 

грн/кВт* 

год; 

грн/кВА

р*год. 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт

* 

год. / 

тис. 

кВАр

*год. 

ціна 

грн/кВт* 

год.; 

грн/кВ

Ар*год. 

Вартість, 

тис. грн 

1 класу 

напруги 
161 2,1678 349,01 750 2,3427 1 757,06 589 0,1749 1 408,05 
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2 класу 

напруги 
3 430 2,6373 9 045,94 3553 2,7078 9 620,71 123 0,0705 574,77 

реактивна  х х 18,48 х х 63,98 х х 45,50 

Всього 3 591  9 413,43 4 303  11 441,74 712  2 028,31 

 

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

За підсумками 2021 року КП «Міськтепловоденергія» фактично здійснено витрат на 

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

водовідведення на суму 407,05 тис. грн, що менше на 192,66 тис. грн або 32,13 % менше 

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

599,71 тис. грн. 

Найменування показників 

 (статті витрат) 

Планові 

витрати 

 

Кориговані 

планові 

витрати 

згідно з 

фактичним

и обсягами 

реалізації 

Фактичні витрати на ремонти 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу                  

гр.4-гр.3 

 

Відхи-

лення, % 

 

гр.7/гр.3 

 

 

Всього 

гр.5-гр.6 

у тому числі: 

господарс

ьким 

способом 

підрядним 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прямі витрати 587,04 562,06 367,00 363,00 4,00 -195,06 -34,70 

Інші витрати у складі 

загальновиробничих витрат 
11,02 10,55 21,25 20,41 0,84 10,70 101,42 

Інші витрати у складі 

адміністративних витрат 
28,30 27,10 18,80 10,14 8,66 -8,30 -30,63 

Разом 626,36 599,71 407,05 393,55 13,50 -192,66 -32,13 

 

Витрати на оплату праці  

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 22 258,29 тис. грн, що на  

2 386,97 тис. грн або на 9,69 % менше скоригованого планового рівня витрат у структурі 

тарифу 24 645,26 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі 

(скориговані) 
Фактичні витрати за 2020 рік Відхилення 

Середнь

о-
облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середнь

о-
облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Середнь

о-
облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 
тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 
грн 

Прямі 163,63 22445,97 11431,26 166,25 20003,00 10026,57 2,62 -2442,97 1,404,57 

Загально-
виробничі 

6,97 1172,59 14019,49 7,60 1268,73 13911,51 0,63 96,14 -107,98 

Адмінистра-

тивні 
2,90 1026,70 29502,87 3,15 986,56 26099,47 0,25 -40,14 -3403,40 

Всього 173,50 24 645,26 11 837,30 177,00 22 258,29 10 479,42 3,50 -2 386,97 -1357,88 

 

Відрахування на соціальні заходи 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства склали 4 236,54 тис. грн, що на  

1 185,41 тис. грн або 21,86 % більше скоригованого планового  тарифу   

5 421,95 тис. грн. 

Найменування показників 

Кориговані 

планові витрати, 

відповідно до 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн. 

Відхилення від 

врахованих у 

тарифах, тис. грн. 

Відхилення, 

% 

Витрати на соціальні заходи у 

складі прямих витрат 
4 938,11 3 806,00 -1 132,11 -22,93 

Витрати на соціальні заходи у 

складі загальновиробничих витрат   
257,97 263,73 5,76 2,23 

Витрати на соціальні заходи у 

складі інших адміністративних 

витрат 

225,87 166,81 -59,06 -26,15 
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Всього 5 421,95 4 236,54 -1 185,41 -21,86 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

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

склали 2 309,88 тис. грн, що на 303,54 тис. грн (15,13 %) менше скорегованого планового 

рівня витрат 2 006,34 тис. грн.  

Найменування показників 

Кориговані планові витрати, 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових скорегованих 

витрат, тис. грн 

збір за забруднення 

навколишнього середовища 
1 801,89 2 096,18 294,29 

плата за користування 

радіочастотами 
0,16 0,00 -0,16 

плата за землю 204,30 213,71 9,41 

Разом 2 006,35 2 309,89 303,54 

 

Фінансові витрати 

У 2021 році Підприємством фактично було перераховано коштів фінансових витрати 

за програмою фінансового лізингу відповідно до договору від 03.03.2011, укладеного між 

КП «Служба єдиного замовника» та КП «Міськтепловоденергія», предметом якого є 

насосне та інше обладнання водопровідно-каналізаційного господарства для 

централізованого водовідведення  в сумі 843,89 тис. грн (без ПДВ), що на 1 095,85 тис. грн 

(56,49 %) менше скоригованого планових витрат в тарифі, які становили 1 9393,742 тис. 

грн.. 

 

Інформація про виділення з місцевого бюджету грошових коштів протягом періоду з 

01.01.2021 по 31.12.2021 із зазначенням напрямків використання коштів  

№ з/п 

Дата  

надходження  

коштів  

Призначення та сума,                                         

тис. грн 

Вид 

документу 
Призначення 

1 01.02.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

02.02.2021р, 

03.02.2021р, ,  

1 660,0 

«Програма 

фінансової 

підтримки 

комунального 

підприємства 

«Міськтепло-

воденергія» 

Кам’янець – 

Подільської 

міської ради  

на 2020-2021 

роки»  

Затверджена 

рішенням  

 83-ї   

(позачергової) 

сесії міської 

ради  № 4/83 

від 23.12.2019 

р.  

В т. ч.:  

-  на діяльність з 

централізованого 

водопостачання сума 

фінансової підтримки 

становить 3 078,227 тис. 

грн, а саме:  1 822,131 тис. 

грн. – на виплату 

заробітної плати  

працівникам, 1 256,096 

тис. грн – на погашення 

заборгованості за 

спожиту електричну 

енергію;  

 

 -  на діяльність з 

централізованого 

водовідведення сума 

фінансової підтримки 

становить 2 089,326 тис. 

грн а саме:  1 498,222 тис. 

грн. – на виплату 

заробітної плати  

працівникам, 591,104 тис. 

грн – на погашення 

заборгованості за 

спожиту електричну 

енергію;  

2 03.03.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

12.03.2021р; 

830,0 

3 12.03.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

12.03.2021р; 

2 500,0 

4 16.04.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від 

20.04.2021, 

21.04.2021 

830,0 

5 27.05.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

830,0 
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платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

28.05.2021, 

31.05.2021, 

 

6 24.06.2021 Сплачено за розподіл 

природного газу АТ 

«ОГРС 

«Хмельницькгаз», 

платіжне доручення 

№17 від 29.06.2021 

850,0 

7 11.08.2021 Виплачено зарплату з 

нарахуваннями, 

платіжні доручення, 

відомості на виплату 

коштів від  

17.08.2021р 

 652,8 

8 03.09.2021 Сплачено за 

електроенергію на 

ЧОЕК, платіжне 

доручення №2 від 

03.09.2021 

1 847,2 

9 07.10.2021 Сплачено за розподіл 

природного газу АТ 

«ОГРС 

«Хмельницькгаз», 

платіжне доручення 

№3 від 07.10.2021  

5 000,0 

10 16.12.2021 Сплачено за газ на 

ТОВ ГК «Нафтогаз 

Трейдинг», Платіжне 

доручення №4 від 

15.12.2021р 

5 000,0 

Всього:                                                                     20 000,0   

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

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

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

6 179,70 тис. грн, перевитрати (+) за окремими статтями склали 1 740,75 тис. грн, в цілому 

недофінансування склало 4 438,95 тис. грн. 

 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скореговані на 

фактичний 

обсяг 

реалізації, 

тис. грн 

 

 

Бюджетні 

кошти 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

витрати на реагенти 10,28  10,00 - 0,28 

витрати на оплату праці 24 645,26 1 498,22 22 258,29 -  3 885,19 

відрахування на соціальні заходи 5 421,95  4236,54 - 1 185,41 

Інші витрати у складі інших прямих 

витратах (теплова енергія) 
77,30 

 
41,50 -35,80 

внески на регулювання 43,56  39,27 - 4,29 

фінансові витрати 1 939,74  843,89 - 1 095,85 

ВСЬОГО 32 110,97 1 498,22 27 429,49 - 6 179,70 

Показники витрат 

Планові 

витрати, 

скореговані на 

фактичний 

обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

електроенергія  9 413,43 591,10 11 441,74 1 437,21 
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витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

2 006,35 

 

2 309,89 303,55 

ВСЬОГО 11 419,78 591,10 13 751,63 1 740,75 

В ЦІЛОМУ 43 530,75 2 089,33 41 181,12 - 4 466,08 

 

В результаті аналізу ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення 

за 2021 рік встановлено, що фактичні витрати Підприємства не відповідали структурі 

тарифу.  
Перевіркою встановлено, що 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 «Міськтепловоденергія» склали 3,7212 % або 298,23 тис.м
3
, що еквівалентно в 

грошовому виразі 3 542,97 тис. грн. 

 

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 

2019рік 

Централізоване 

водопостачання 
53 099,04 52 284,58 52 287,00 +2,42 +0,005 

Централізоване 

водовідведення 
38 108,42 37 789,49 37 760,00 -29,49 -0,08 

2020 рік 

Централізоване 

водопостачання 
63 309,35 60 587,80 60 583,00 -4,80 -0,01 

Централізоване 

водовідведення 
47 163,76 45 463,64 45 463,00 -0,64 -0,001 

2021 рік 

Централізоване 

водопостачання 
69 156,41 66 189,58 66 194,00 4,42 0,01 

Централізоване 

водовідведення 
51 708,12 49 508,14 49 502,00 -6,14 -0,01 

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: 

Вид послуги 2019 2020 2021 Разом 

Водопостачання - 3 173,95 - 9 823,57 - 3 180,27 - 16 177,78 

водовідведення - 2 937,90 - 10 529,29 - 4 466,08 - 17 933,27 

 

 

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. 98-108)  

2019 рік 

Інвестиційна програма (надалі – ІП) для КП «Міськтепловоденергія» на 2019 рік 

погоджена рішенням виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради 

від 22 серпня 2019 року  № 895 та схвалена постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3191 у 
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сумі 8 228,48 тис.  грн (без ПДВ), з визначенням джерел фінансування. 

заходи з централізованого водопостачання – 4 827,21 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 394,27 тис. грн, 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 753,34 тис. грн, 

невикористані кошти 2018 року – 1 679,60 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 3 401,27 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 738,92 тис. грн, 

невикористані кошти 2018 року – 662,35 тис. грн. 

 

 Найменування 

Заплановано 

на 2019 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 2019, у т.ч.: 8 228,48 8 118,27 3 446,26 3 423,48 -4 672,01 -57,55 -22,78 

Централізоване 

водопостачання  
4 827,21 4 791,31 491,03 540,33 -4 300,28 -89,75 49,30 

амортизаційні 

відрахування 
2 394,27 2 358,37 491,03 540,33 -1 867,34 -79,18 49,30 

Інші залучені кошти, 

що не підлягають 

поверненню 

753,34 753,34 0,00 0,00 -753,34 -100,00 0,00 

Невикористані кошти 

2018 року 
1 679,60 1 679,60 0,00 0,00 -1 679,60 -100,00 0,00 

Централізоване 

водовідведення 
3 401,27 3 326,96 2 955,23 2 883,15 -371,73 -11,17 -72,08 

амортизаційні 

відрахування 
2 738,92 2 664,61 1 979,84 1 907,76 -684,77 -25,69 -72,08 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
662,35 662,35 662,35 662,35 0,00 0,00 0,00 

Інші залучені кошти, 

що не підлягають 

поверненню (власні 

кошти підприємства) 

0,00 0,00 313,04 313,04 313,04 0,00 0,00 

Станом на кінець звітного періоду Підприємством виконано заходи ІП на 2019 рік на 

загальну суму 3 423,48 тис. грн (без ПДВ), що становить 42,17 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 8 118,27 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2019 КП «Міськтепловоденергія» недофінансовано за рахунок 

коштів з тарифу 4 672,01 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

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

4 300,28 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 371,73 тис. грн. Слід зазначити, що 

Підприємство залучило інші кошти (власні кошти підприємства) для виконання ІП 2019 

року у сумі 313,04 тис. грн. 

Станом на момент перевірки Підприємство довиконувало заходи ІП на 2019 рік. 
 

Зведені дані щодо стану фінансування схвалених заходів Інвестиційної 

програми КП «Міськтепловоденергія» на 2019 рік станом на 01.10.2022 

  

Заплановано 

на 2019 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих планових 

показників 

Відхилення 

освоєння 

від 

профінасо-

ваного,  

тис. грн тис. грн % 

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

Затверджена ІП, у т. 

ч.: 
8 228,48 8 118,27 6 627,85 6 627,85 -1 490,42 -18,36 0,00 

Централізоване  

водопостачання,  

у тому числі: 

4 827,21 4791,31 2 989,87 2 989,87 -1 801,44 -37,59 0,00 
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Амортизаційні 

відрахування 
2 394,27 2358,37 752,16 752,16 -1606,21 -68,11 0,00 

Інші залучені кошти, 

що не підлягають 

поверненню 

753,34 753,34 663,44 663,44 -89,90 -11,93 0.00 

Невикористані 

кошти 2018 року 
1 679,60 1679,60 1 574,27 1574,27 -105,33 -6,27 0.00 

Централізоване 

водовідведення,  

у тому числі: 

3 401,27 3326,96 3 637,98 3 637,98 313,04 9,35 0,00 

Амортизаційні 

відрахування 
2 738,92 2 664,61 2 662,59 2 662,59 -2,02 0,08 0,00 

Невикористані 

кошти 2018 року 
662,35 662,35 662,35 662,35 0,00 0,00 0,00 

Інші залучені кошти, 

що не підлягають 

поверненню (власні 

кошти підприємства) 

0,00 0,00 313,04 313,04 313,04 0,00 0,00 

 

Станом на момент перевірки Підприємством виконано заходи ІП на 2019 рік на 

загальну суму 6 627,85 тис. грн (без ПДВ), що становить 81,64 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 8 118,27 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 01.10.2022 КП «Міськтепловоденергія» недофінансовано та не освоєно за 

рахунок коштів з тарифу 1 490,42 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в тому числі: недофінансовані заходи з 

водопостачання на суму 1 801,44 тис. грн та по заходам з водовідведення перевитрати на 

суму 313,04 тис. грн. 

Залишок невикористаних коштів амортизаційних відрахувань 2019 року, було 

включено до інвестиційної програми 2020 року як невикористані кошти 2019 року в сумі 

1 606,33 тис. грн, постанова НКРЕКП від 23.09.2020 № 1762 «Про схвалення Інвестиційної 

програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» на 

2020 рік». 

2020 рік 

 

Інвестиційна програма для КП «Міськтепловоденергія» на 2020 рік погоджена 

рішенням виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 03 вересня  2020 

року  № 562 та схвалена постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1762 у сумі 6 947,67 тис. грн 

(без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 4 102,04 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 495,715 тис. грн, 

невикористані кошти 2019 року – 1 606,33 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 2 845,63 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 845,63 тис. грн. 

 

 Найменування 

Запланова

но на 2020 

рік,  

тис. грн 

Заплановано 

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.: 6 947,67 6 718,69 4 018,85 3 602,18 -2 699,84 -40,18 -416,6 

Централізоване 

водопостачання в т.ч.: 
4 102,04 3 985,47 2 529,17 2 112,50 -1 456,30 -36,54 --416,67 

амортизаційні 

відрахування 
2 495,71 2 379,14 817,51 400,84 -1 561,63 -65,64 -416,67 

невикористані кошти 

2019 року 
1 606,33 1 606,33 1 606,33 1 606,33 0,00 0,00 0,00 

невикористані кошти 

2018 року 
- - 105,33 105,33 0,00 0,00 0,00 

Централізоване 2 845,63 2 733,22 1 489,68 1 489,68 -1 243,54 -45,49 0,00 
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водовідведення 

амортизаційні 

відрахування 
2 845,63 2 733,22 1 489,68 1 489,68 -1 243,54 -45,49 0,00 

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

загальну суму 3 602,18 тис. грн (без ПДВ), що становить 53,61 % від до запланованих 

витрат, скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 6 718,69 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2020 КП «Міськтепловоденергія» недофінансовано за рахунок 

коштів з тарифу 2 699,84 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

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

1 456,30 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 1 243,54 тис. грн. Слід зазначити, що 

Підприємством було включено до інвестиційної програми 2020 року  невикористані кошти 

2018 року в сумі 105,33 тис. грн. 

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

 
 

Зведені дані щодо стану фінансування схвалених заходів Інвестиційної 

програми КП «Міськтепловоденергія» на 2020 рік станом на 01.10.2022 

  

Заплановано 

на 2020 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення фінансування 

від скоригованих 

планових показників 

Відхиленн

я 

освоєння 

від 

профінасо

-ваного,  

тис. грн 
тис. грн % 

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

Затверджена ІП, у т. 

ч.: 
6 947,67 6 718,69 6 805,77 6 805,77 87,08 1,29 0,00 

Централізоване  

водопостачання,  

у тому числі: 
4 102,04 3 985,47 4 081,09 4 081,09 95,62 2,39 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
2 495,71 2 379,14 2 369,43 2 369,43 -9,71 -0,41 0,00 

невикористані 

кошти 2019 року 
1 606,33 1 606,33 1606,33 1 606,33 0,00 0,00 0,00 

невикористані 

кошти 2018 року 
- - 105,33 105,33 0,00 0,00 0,00 

Централізоване 

водовідведення,  

у тому числі: 

2 845,63 2 724,68 2 724,68 2 724,68 0,00 0,00 0,00 

Амортизаційні 

відрахування 
2 845,63 2 724,68 2 724,68 2 724,68 0,00 0,00 0,00 

 

Станом на момент перевірки Підприємством виконано заходи ІП на 2020 рік на 

загальну суму 6 805,77 тис. грн (без ПДВ), що становить 101,29 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 6 718,69 тис. грн (без ПДВ). 

 

2021 рік 

 

Інвестиційна програма для КП «Міськтепловоденергія» на 2021 рік погоджена 

рішенням виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради від 22 червня 2021 

року  № 465 та схвалена постановою НКРЕКП від 18.08.2021 № 1379 у сумі 5 576,85 тис.  

грн (без ПДВ) з визначенням джерел фінансування: 

заходи з централізованого водопостачання – 2 629,40 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 629,40 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 2 947,45 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 2 947,45 тис. грн. 
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 Найменування 

Запланова

но на 2021 

рік,  

тис. грн 

Заплановано 

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 2021, у т.ч.: 5 576,85 5 338,64 1 947,69 1 882,58 -3 390,95 -63,52 -65,11 

Централізоване 

водопостачання в т.ч.: 
2 629,40 2 516,59 623,86 558,75 -1 892,73 -75,21 -65,11 

амортизаційні 

відрахування 
2 629,40 2 516,59 623,86 558,75 -1 892,73 -75,21 -65,11 

Централізоване 

водовідведення 
2 947,45 2 822,05 1 323,83 1 323,83 -1 498,21 -53,09 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
2 947,45 2 822,05 1 323,83 1 323,83 -1 498,21 -53,09 0,00 

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

загальну суму 1 882,58 тис. грн (без ПДВ), що становить 35,26 % від до запланованих 

витрат, скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 5 338,64 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.12.2021 КП «Міськтепловоденергія» недофінансовано за рахунок 

коштів з тарифу 3 390,95 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

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

1 892,73 тис. грн, заходи з водовідведення на суму 1 498,21 тис. грн. 

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

 

Зведені дані щодо стану фінансування схвалених заходів Інвестиційної 

програми КП «Міськтепловоденергія» на 2021 рік станом на 01.10.2022 

  

Заплановано 

на 2019 рік,  

тис. грн 

Скориговано 

відповідно до 

фактичних 

нарахувань, 

тис. грн 

Профінан-

совано,  

тис. грн 

Освоєно, 

тис. грн 

Відхилення фінансування 

від скоригованих 

планових показників 

Відхилення 

освоєння 

від 

профінасо-

ваного,  

тис. грн тис. грн % 

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

Затверджена ІП, у т. 

ч.: 
5 576,85 5 338,64 2 194,36 2 129,25 -3 144,28 -58,90 -65,11 

Централізоване  

водопостачання,  

у тому числі: 

2 629,40 2 516,59 623,86 558,75 -1 892,73 -75,21 -65,11 

амортизаційні 

відрахування 
2 629,40 2 516,59 623,86 558,75 - 1892,73 -75,21 -65,11 

Централізоване 

водовідведення,  

у тому числі: 

2 947,45 2 822,05 1 570,50 1 570,50 -1 251,55 -44,35 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
2 947,45 2 822,05 1 570,50 1 570,50 -1 251,55 -44,35 0,00 

Станом на момент перевірки Підприємством виконано заходи ІП на 2021 рік на 

загальну суму 2 129,25 тис. грн (без ПДВ), що становить 39,88 % від запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в сумі 5 338,64 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 01.10.2022 КП «Міськтепловоденергія» недофінансовано за рахунок 

коштів з тарифу 3 144,28 тис. грн (без ПДВ) відповідно до запланованих витрат, 

скоригованих на фактичну реалізацію, в тому числі: недофінансовані заходи з 

водопостачання на суму 

1 892,73 тис. грн та по заходам з водовідведення перевитрати на суму 1 251,55 тис. грн. 

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

2019 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, 

використовувати їх виключно для виконання 
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інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в 

установленому тарифі для виконання інвестиційної 

програми, відповідно до статті 18
1
 Закону України 

«Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку 

зарахування коштів на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для 

проведення розрахунків за інвестиційними 

програмами, використання зазначених коштів і 

здійснення контролю за їх витрачанням у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року 

№ 750 

                                    (п.2.36, 2.37 Акт № 346 с.109-112) 

Планове (скориговане на фактичні обсяги реалізації) надходження коштів на рахунок 

із спеціальним режимом використання за 2019 рік становить 8 026,5 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 22 760,99 тис. грн.  

Планове (скориговане на фактичні обсяги реалізації) надходження коштів на рахунок 

із спеціальним режимом використання за 2020 рік становить 6 700,44 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 18 669,326 тис. грн.  

Планове (скориговане на фактичні обсяги реалізації) надходження коштів на рахунок 

із спеціальним режимом використання за 2021 рік становить 5 339,11 тис. грн (без ПДВ), 

фактичне перерахування коштів склало 22 760,99 тис. грн. 

КП «Міськтепловоденергія» використовувало рахунок із спеціальним режимом 

використання під час накладення арешту на поточний рахунок для сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів, заробітної плати. 

Перевіркою встановлено, що Підприємство у 2019 – 2021 роках використовував 

кошти зі спеціального рахунку не за призначенням. 

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 № 346 с. 112-113) 

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 2019 – 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 № 346 с.113-116) 

В результаті аналізу виконання ІП на 2019 рік комісією з перевірки виявлено, що у 

формі № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за ІV квартал 2019 року та у формі  

№ 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) за 2019 рік ліцензіатом 

було подано недостовірні дані, які не відповідали первинним документам. 

В результаті аналізу виконання ІП на 2020 та 2021 роки комісією з перевірки 

виявлено, що у формі № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 

2020 та 2021 років та у формі № 12-НКРЕКП-

інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) за 2020 та 2021 рік ліцензіатом було 

подано недостовірні дані, які не відповідали первинним документам. 
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Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення службовою запискою від 16.12.2022 № 765/19-22 повідомив про 

компенсацію/вилучення: 

Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2879 в структурі тарифів з 

централізованого водопостачання було враховано зменшення витрати на реагенти 

суму – 185,80 тис. грн. З централізованого водовідведення передбачено вилучення витрат 

пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових 

платежів – 360,50 тис. грн.  

 

Таким чином, загальний підсумок за результатами перевірки 

КП «Міськтепловоденергія» за 2019 – 2021 роки з урахуванням 

недофінансування/перевитрат за статтями витрат у структурі тарифів, невикористання 

інвестиційної складової у структурі тарифів на виконання ІП, становить:  

 
 

Вид ліцензованої діяльності 

Відхилення у використанні коштів, тис. грн (без ПДВ) 

окремих статей у 

структурі тарифів 

2019-2021 роки 

вилучення  

згідно з 

постановою  

від 22.12.2021 

№ 2879 

всього по 

окремим 

статтям тарифу 

з урахуванням 

вилучення 

ІП на 

2019 – 2021 

роки 

Разом 
 

1 2 3 4=2+3 5 6=5+4 

централізоване водопостачання -17 878,75 185,80 - 17 692,95 -3 598,55 -21 291,50 

централізоване водовідведення -20 013,38 360,50 - 19 652,88 -949,07 -20 601,95 

 

Ураховуючи викладене, пояснення до акту перевірки КП «Міськтепловоденергія», 

надані листом від 12.12.2022 № 01-10/2020, службову записку Департаменту із регулювання 

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 16.12.2022 № 765/19-21, 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

  

І. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 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 тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 36588183) 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 «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 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, 2024 та 2025 роки на загальну суму 41 893,45 тис. грн 

(без ПДВ), у тому числі через недофінансування статей структури тарифів у  
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2019 – 2021 роках у розмірі 37 345,83 тис. грн, у тому числі за результатами діяльності з 

водопостачання на суму 17 692,95 тис. грн, з водовідведення на суму 19 652,88 тис. грн; 

невиконання заходів Інвестиційних програм на 2019, 2020 та 2021 роки, у розмірі 4 547,62 

тис. грн у тому числі: з централізованого водопостачання на суму 3 598,55 тис. грн; з 

централізованого водовідведення на суму 949,07 тис. грн при найближчому перегляді 

тарифів. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»:      
 

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» 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 «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код 

ЄДРПОУ 36588183) до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у 

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

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 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, 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. 

 

  

 
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 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 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 07 грудня 2022 року № 346, проведеної на 

підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

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

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 17 листопада 2021 року № 2222, посвідчення на проведення планової 

перевірки від 20 жовтня 2022 року № 361, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 36588183) 

порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня  

2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 



2 
 

 

 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:  

      підпункту 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

18 липня 2019 року № 1521 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» щодо 

усунення порушення 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 до  31 грудня 2021 року, 

      пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29 липня                       

2020 року № 1482 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» у частині подання до органу ліцензування 

документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про 

отримання ліцензії протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 

постановою, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів; 

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо зобов’язання, у разі 

планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю 

використання матеріально-технічної бази), провадження ліцензованої 

діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності, 

повідомляти споживача у встановлений договором строк про дату і причини 

припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати 

відновлення її провадження; 

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

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk46649?ed=2020_08_19&an=8
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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 18
1
 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

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 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. 

 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону 

України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 
 



4 
 

 

 

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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код 

ЄДРПОУ 36588183) за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

підпункту 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

18 липня 2019 року № 1521 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» щодо 

усунення порушення 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 до  31 грудня 2021 року, 

пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29 липня                   

2020 року № 1482 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» у частині подання до органу ліцензування 

документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про 

отримання ліцензії протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 

постановою, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів; 

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

підпункту 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо зобов’язання, у 

разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю 

використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності 

загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності, 

повідомляти споживача у встановлений договором строк про дату і причини 

припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати 

відновлення її провадження; 

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

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk46649?ed=2020_08_19&an=8


5 
 

 

 

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

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 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. 

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

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

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 – 2025 роки на загальну 

суму 41 893,45 тис. грн (без ПДВ), у тому числі через недофінансування статей 

структури тарифів у 2019 – 2021 роках у розмірі 37 345,83 тис. грн, у тому числі 

за результатами діяльності з водопостачання на суму 17 692,95 тис. грн, з 

водовідведення на суму 19 652,88 тис. грн; невиконання заходів Інвестиційних 

програм на 2019 – 2021 роки, у розмірі 4 547,62 тис. грн, у тому числі: з 

централізованого водопостачання на суму 3 598,55 тис. грн; з централізованого 

водовідведення на суму 949,07 тис. грн при найближчому перегляді тарифів. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                    К. Ущаповський 

 

 

 

 
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 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»  
 
 
 

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 

07 грудня 2022 року № 346, 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 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 36588183) до 30 числа третього 

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

скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення підпункту  

19 пункту 2.2 глави 2 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 
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№ 307, 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. 

 

 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


