
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

____    ____________ 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання»; 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  
 

Сектором НКРЕКП у Житомирській області на підставі Плану здійснення 

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

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

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

23 листопада 2022 року № 1542 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», за посвідченням від 24 жовтня 2022 року 

№ 364 з 10 листопада 2022 року по 07 грудня 2022 року проведено планову 

перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», 

Підприємство) за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021 щодо дотримання 

Підприємством Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

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

Ліцензійні умови), за результатами якої складено Акт перевірки від 07 грудня  

2022 року № 347 (далі – Акт № 347), та встановлено наступні порушення 

ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 
 пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов 

щодо дотримання законів України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення», інших актів законодавства, 

якими регулюється діяльність у сфері природних 

монополій та у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, а саме: 

постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 

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

водопостачання та водовідведення» у частині 

дотримання структури тарифів;      

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017  

№ 491 (пункт 2.3 цього Акта перевірки) у частині 

подання до структурних підрозділів НКРЕКП на 

територіях звіту про сплату внеску на регулювання не 

пізніше другого робочого дня після встановленого 

строку сплати, за формою згідно з додатком 2; 

постанови НКРЕКП від 31.05.2017 № 717 «Про 

затвердження Правил організації звітності, що 

подається суб’єктами господарювання у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у частині недотримання вимог 

Додатку 15 «Кореспонденція окремих показників між 

формами звітності». 

 

(п.1.3 Акта № 347 с. 5-7, п.2.3 с.10-12, п. 2.39 с. 71-75 ) 

При здійсненні ліцензованої діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021 мало місце 

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

структурі тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, чим 

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

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» у частині дотримання 

структури тарифів. 

Звіт за ІII квартал 2021 року за формою  № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату 

внеску на регулювання» (додаток 2 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491) надано 

Підприємством до Сектору НКРЕКП у Житомирській області із недотриманням строку 

надання 2 робочих дні, а саме: 05 серпня 2021 року (кінцевий термін подання 03.08.2021). 

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» при заповненні форм звітності за 2021 рік не 

дотримано вимоги Додатку 15 «Кореспонденція окремих показників між формами 

звітності» до Правил організації звітності № 717 «Про затвердження Правил організації 

звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», зокрема: № 8-

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

виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» та № 11-НКРЕКП – загальна 

характеристика водопостачання/водовідведення (річна) «Загальна характеристика об’єктів 

централізованого водопостачання/водовідведення». 

 

2 
підпункт 2 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо повідомлення органу ліцензування про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не 

пізніше одного місяця з дня настання таких змін 

                   (п. 2.2 Акта № 347  с. 11-12) 

Підприємство листом від 10.11.2022 № 16/1411 повідомило НКРЕКП про зміни даних 

у 2021 році, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії,  з 

порушенням терміну на 445 днів. 
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3 
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 абзацу п’ятого частини другої 

статті 16 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» в частині 

необхідності провадження діяльності питного 

водопостачання на підставі технічного проекту на 

розміщення водопровідних мереж, споруд та 

устаткування, погодженого і затвердженого в 

установленому порядку. 

 (п. 2.6 Акта № 347  с. 13-14) 

 Станом на 31.12.2021 у КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» не в повному обсязі наявні 

погоджені і затверджені проєкти на розміщення водонапірних мереж, споруд та 

устаткування, що використовується Ліцензіатом при провадженні господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: відсутні  

21 технічний проєкт на водонапірні насосні станції; проєкти на 29,94 км водопровідних 

мереж та проєкти на 22,914 км каналізаційних мереж. 

Строк усунення зазначеного порушення встановлений постановою НКРЕКП від 

18.01.2022 № 98 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» до 

25 листопада 2022 року. Підприємство листом від 11.11.2022 №16/1423 своєчасно 

звернулося до НКРЕКП про продовження строку усунення порушення.  
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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  

(п. 2.13 Акта № 347 с. 20-21) 

Станом на 31.12.2021 за категорією споживачів «бюджетні установи» стан 

забезпечення приладами комерційного обліку складає 100%, за категорією споживачів «інші 

споживачі» – 100,0%, «населення» – 81,41%. 

Строк усунення зазначеного порушення встановлений постановою НКРЕКП від 

06.12.2019 № 2639 (зі змінами) «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання» до 25 листопада 2022 року. Підприємство листом від 14.11.2022 №29/1430 

звернулося до НКРЕКП про продовження строку усунення порушення.  

 

5 
пункту 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов 

щодо дотримання законів України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення», інших актів законодавства, 

якими регулюється діяльність у сфері природних 
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монополій та у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, а саме пункту 1 частини третьої 

статті 58 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за 

електричну енергію та надані йому послуги 

відповідно до укладених договорів 

(п. 2.16 Акта № 347 с. 23-25) 

Станом на 31.12.2021 заборгованість КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» за отриману 

електричну енергію у 2021 році перед ДПЗД «Укрінтеренерго» становила 3 275,64 тис. грн.  

Станом на 01.11.2022 зазначена заборгованість становить 3 275,64 тис. грн. 

6 
підпункт 25 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо забезпечення комерційного обліку 

електричної енергії з використанням даних, 

отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії  

(п. 2.17 Акта № 347 с. 23-25) 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що на 

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» знаходиться 104 ТКО, і яких 19 ТКО обладнані 

приладами обліку, які використовуються в системі комерційного обліку електроенергії 

(АСКОЕ). 

Строк усунення зазначеного порушення встановлений постановою НКРЕКП від 

18.01.2022 № 98 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання» до 25 листопада 2022 року. Підприємство листом від 08.11.2022 №08/1402/1 

звернулося до НКРЕКП про продовження строку усунення порушення.  

 

Загальна кількість точок 

комерційного обліку 

Кількість точок 

обладнаних/під’єднаних 

до АСКОЕ 

Кількість точок, що залишаються 

не обладнаними/під’єднаних 

до АСКОЕ станом на 31.12.2021 

104 19 85 

7 
підпункт 13 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині дотримання ліцензіатом структури 

витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі 

на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

(п. 2.28 Акта № 347 с.32-56) 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 

Рік 

Обсяги реалізації, 

передбачені 

тарифом 

(тис. м 3) 

Фактичний обсяг 

реалізації  

(тис. м 3) 

Відхилення  

(тис. м 3) 

Відхилення

, % 

Централізоване водопостачання 

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

Централізоване водовідведення 

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

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних  

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого  

водопостачання склала 242 235,00 тис. грн, що на 33 813,97 тис. грн (16,22%) більше 

скорегованих планових витрат 208 421,03 тис. грн. 
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  Електроенергія  

Фактичні витрати КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на електроенергію без 

урахування вартості електроенергії в понаднормативних втратах та витратах води складають 

25 029,93 тис. грн, що на 4332,06 тис. грн ( 21% ) більше скорегованих планових витрат  

20 697,87тис. грн. 

Найменування показників 

(статті витрат) 

Кореговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати без 

урахування 

понаднормати

вних втрат та 

витрат,   тис. 

грн 

Відхилення 

від 

корегованої 

структури 

тарифу, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

Електроенергія у складі прямих 

матеріальних витрат 
                    20 697,87         31 107,97          24 684,31         3 986,44              19,26 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
0,00 209,33 209,33 209,33 100,00 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
0,00 132,15 132,15 132,15 100,00 

Електроенергія у витратах на 

збут 
0,00 4,14 4,14 4,14 100,00 

Разом                     20 697,87           31 453,59          25 029,93          3 640,82 17,59 

 

Витрати на реагенти 

Загальні витрати Підприємства на придбання реагентів без урахування вартості 

реагентів в понаднормативних втратах та витратах води складають 14 656,95 тис. грн, що на 

4 814,29 тис. грн ( 24,8% ) меньше скорегованих планових витрат 19 471,24 тис. грн.  

Найменування показників 

Кореговані планові 

витрати, згідно фактичних 

обсягів реалізації 

Фактичні витрати 

без урахування 

понаднормативних 

Відхилення від 

корегованої 

структури тарифів 
Відхилення, 

% 

тис. грн тис. грн тис. грн 

Реагенти  у складі прямих 

витрат 
19 471,24 14 656,95 -4 814,29 -24,73 

 

Витрат на придбання води 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства на придбання води в інших суб’єктів 

господарювання без урахування перевищення витрат в понаднормативних втратах та 

витратах води склали 166,4 тис. грн, що на 3,54 тис. грн ( 2,1% ) менше скорегованих 

планових витрат 169,94 тис. грн. 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 

році становили 45 183,66 тис. грн, що на 8 082,55 тис. грн (21,79%) більше скорегованого 

рівня витрат 37 101,11 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 

Кореговані витрати, 

 враховані в тарифах 

Фактичні витрати               

за 2021 рік 
Відхилення 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

Середньо- 

місячна 

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 

Середньо- 

місячна 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 192 19 145,60  8 309,72 193 24 308,89 
10 

496,07 
1 5 163,29 

2 186,35 
Загальновиробни

чі 
115 11 799,10 8 550,07 117 14 423,92 

10 

273,45 
2 2 624,82 

1 723,38 

Адміністративні 30 4 165,71 11 571,42 30   4 550,75 
12 640,9

7 
0    385,04 

1 069,55 
Збут 19 1 990,70 8 731,14 16 1 900,10 9 896,35 -3    -90,60 1 165,21 
Всього 356 37 101,11      8 684,72 356 45 183,66  10 576,70 0 8 082,55      1 891,98 

 

Відрахування на соціальні заходи 
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Загальні фактичні витрати КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на відрахування на 

соціальні заходи у 2021 році становили 9 384,84 тис. грн, що на 1 421,30 тис. грн (17,89%) 

більше скорегованого рівня витрат 7 960,55 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Кореговані 

планові 

витрати, 

згідно з 

фактичними 

обсягами 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скорегованого 

плану, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

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

Прямі 6 097,84 4 107,95 5 104,86 996,91 24,27 

Загальновиробничі 3 757,99 2 531,66 2 953,48 421,82 16,66 

Адміністративні 1 326,77 893,81 928,53 34,72 3,88 

Збут 634,04 427,13 397,98 -29,15 -6,83 

Всього 11 816,64 7 960,55 9 384,85 1 424,30 17,89 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів  

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

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

становили 3 002,67 тис. грн, що на 1 288,63 тис. грн (75,18%) більше скорегованого рівня 

витрат 1 714,04 тис. грн.  

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованого на фактичний 

обсяг реалізації встановлено, що недофінансування окремих статей витрат відповідно до 

Акта склало 14 738,63 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали  

33 850,38 тис. грн, в цілому недофінансування склало 19 111,75 тис. грн (без ПДВ). 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати  

тис. грн 

Недофінансування 

тис. грн 

витрати на реагенти без урахування 

понаднормативних втрат та витрат 
19 471,24 14 656,95 -4 814,29 

внески на регулювання 112,92 109,95 -2,97 

придбання води в інших суб’єктів господарювання 

без урахування понаднормативних втрат та витрат 
169,94 166,4 -3,54 

аутсорсинг у складі інших прямих витрат 10 585,53 667,70 -9 917,83 

ВСЬОГО: 30 339,63 15 601,00 -14 738,63 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

тис. грн 

Перевитрати 

тис. грн 

теплова енергія (опалення) у складі інших прямих 

витрат, інших загальновиробничих, інших 

адміністративних та витрати у складі витрат на збут 

1 204,68 4 146,87 2 942,19 

електроенергія у складі прямих матеріальних, 

загальновиробничих, адміністративних витратах та 

витратах на збут без урахування понаднормативних 

втрат та витрат 

20 697,87 25 029,93 4332,06 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та 

інших, передбачених законодавством, обов’язкових 

платежів 

1 714,04 3 002,67 1 288,63 

витрати на оплату праці  37 101,11 45 183,66 8 082,55 
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відрахування на соціальні заходи 7 960,55 9 384,85 1 424,30 

підкачування води сторонніми організаціями 

(обслуговування) 
1 708,81 17 489,46 15 780,65 

ВСЬОГО: 70 387,06 104 237,44 33 850,38 

РАЗОМ: 100 726,693 119 838,44 19 111,75 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних 

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення становила 121 132,03 тис. грн, що на 10 834,28 тис. грн (8,21%) більше 

скорегованих планових витрат 131 966,31 тис. грн. 

 

   Електроенергія  

Фактичні витрати Підприємства на електроенергію у складі прямих матеріальних 

витрат у 2021 році становили 46 702,82 тис. грн, що на 9 099,80 тис. грн (24,20%) більше 

скорегованого планового рівня витрат 37 603,02 тис. грн.  

Електроенергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Факт Відхилення 

тис. 

кВт× 

год 

ціна 

грн/кВт· 

год 

Вартість, 

тис. грн 

тис.кВт· 

год 

ціна 

грн/кВт· 

год 

Вартість,  

тис. грн 

тис.кВт· 

год 

ціна 

грн/кВт· 

год 

Вартість, 

тис. грн 

електрична енергія  

1 класу напруги 
9 135,40 2,2159 20 243,14 10 890,63 2,16755 23 605,99 1 755,23 -0,00005 3 362,85 

електрична енергія  

2 класу напруги 
5 412,09 3,1911 17 270,53 6 746,48 3,44529 23 243,55 1 334,39 0,25418 5 973,02 

Реактивна 

електроенергія 
  89,35   127,49   38,14 

Разом х х 37 603,02 х х 46 977,02 х х 9 374,00 

 

Витрати на реагенти 

Фактично Підприємство у 2021 році не придбавало реагентів для здійснення 

діяльності з централізованого водовідведення. По даній статті затверджувались витрати (з 

урахуванням корегування) в сумі 8,62 тис. грн. 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на оплату праці у 2021 

році склали 43 824,00 тис. грн, що на 1 088,74 тис. грн (2,42%) менше скорегованого 

планового рівня витрат 44 912,74 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 

 

Кореговані витрати враховані в 

тарифах 

Фактичні витрати  

за 2021 рік 
Відхилення 

Середньо

облікова 

чисельні

сть 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середнь

ообліков

а 

чисельні

сть 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо

облікова 

чисельні

сть 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 211 28 201,07 11 137,86 211 27 268,03 10 769,36 0 -933,04 -368,50 

Загальновиробни

чі 
90 10 910,73 10 102,51 90 11 425,40 10 579,07 0 514,67 476,56 

Адміністративні 22 3 977,41 15 065,95 22 3 619,36 13 709,70 0 -358,05 -1 356,25 

Збут 14 1 823,53 10 854,35 14 1 511,21 8 995,30 0 -312,32 -1 859,05 

Всього 337 44 912,74 11 106,02 337 43 824,00 10 836,80 0 -1 088,74 -269,22 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на відрахування на 

соціальні заходи у 2021 році склали 9 070,64 тис. грн, що на 566,01 тис. грн (5,87%) менше 

скорегованого рівня витрат 9 636,65 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

 
Статті витрат Витрати, Кореговані Фактичні Відхилення Відхилення, 
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враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

планові витрати, 

згідно 

фактичних 

обсягів 

реалізації, 

тис. грн 

витрати, 

тис. грн 

факту від 

скоригованого 

плану, 

тис. грн 

% 

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

Прямі 7 375,24 6 050,93 5 676,14 -374,79 -6,19 

Загальновиробничі 2 853,41 2 341,05 2 339,49 -1,56 -0,07 

Адміністративні 1 040,19 853,41 738,49 -114,92 -13,47 

Збут 476,90 391,26 316,52 -74,74 -19,10 

Всього 11 745,74 9 636,65 9 070,64 -566,01 -5,87 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

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

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

становили 1 696,21 тис. грн, що на 374,37 тис. грн (28,32%) більше скорегованого планового 

рівня витрат 1 321,84 тис. грн. 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

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

обсяг реалізації, встановлено, що недофінансування окремих статей витрат склало 1 679,29 

тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 10 245,98 тис. грн, в цілому 

недофінансування витрат склало 8 566,69 тис. грн (без ПДВ).  

 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати, 

 тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

  

Недофінансування 

тис. грн 

витрати на реагенти  8,62 0,00 -8,62 

витрати на оплату праці  44 912,74 43 824,00 -1 088,74 

відрахування на соціальні заходи  9 636,65 9 070,64 -566,01 

внески на регулювання 116,13 100,21 -15,92 

ВСЬОГО: 54 674,14 52 994,85 -1 679,29 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати згідно з 

фактичними 

обсягами реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

 

Перевитрати 

тис. грн 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та 

інших, передбачених законодавством, обов’язкових 

платежів 

1 321,84 1 696,21 374,37 

інші витрати у складі матеріальних витрат, 

загальновиробничих, адміністративних, витрат на 

збут (теплова енергія) 

285,38 776,32 490,94 

електроенергія  37 603,02 46 977,02 9 374,00 

аутсорсинг у складі інших прямих витрат 527,78 534,45 6,67 

ВСЬОГО: 39 738,02 49 984,00 10 245,98 

РАЗОМ: 94 412,16 102 978,85 8 566,69 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статтей витрат від 

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

централізоване водопостачання 2021 рік 19 111,75 перевитрати 

централізоване водовідведення 2021 рік 8 566,69 перевитрати 
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8 
підпункт 13 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині дотримання ліцензіатом структури 

витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі 

на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення 

(п. 2.32 Акта № 347 с.59-60) 

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

ІТНВПВ, у 2021 році склали – 15,00 % або 3 472,25 тис. м3/рік. 

У грошовому вираженні перевищення втрат та витрат від нормативного рівня 

становить 47 792,05  тис. грн (3 472,25 х 13,764). 

 
Рівень втрат та витрат Відхилення 

Передбачених 

ІТНВПВ 

Передбачених ІТНВПВ з 

урахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Фактичний за даними 

річної звітності 

Відхилення рівня втрат 

та витрат передбачених 

в ІТНВПВ 

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

2021 рік 

11 819,90 36,69 8 494,59 36,69 11 966,84 51,69 3 472,25 15,00 
 

9 
підпункт 9 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині виконання ліцензіатом інвестиційної 

програми в затверджених кількісних та вартісних 

обсягах 

(п. 2.34 Акта № 347 с.60-67) 

Інвестиційна програма КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на 2021 рік погоджена 

рішенням Виконавчого комітету Житомирської міської ради від 19.11.2021 № 1352 та 

схвалена постановою НКРЕКП від 16.09.2021 № 1559 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 22.12.2021 № 2892) у сумі 649 905,66 тис. грн (без ПДВ). 

При цьому, виходячи з фактичних обсягів реалізації централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, джерела фінансування склали 411 841,76 тис. грн (без 

ПДВ), у тому числі: 

 

заходи з централізованого водопостачання – 188 035,76 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 4 865,96 тис. грн; 

виробничі інвестиції з прибутку – 31 496,81 тис. грн; 

позичкові кошти, що підлягають поверненню – 151 672,99 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 223 806,00 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 6 194,86 тис. грн; 

виробничі інвестиції з прибутку – 24 419,89 тис. грн; 

позичкові кошти, що підлягають поверненню – 189 774,59 тис. грн; 

невикористані кошти 2020 року – 3 416,66 тис. грн. 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування Інвестиційної програми  КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на 2021 рік (станом на 01.11.2022) 

Джерела  

фінансування  

Інвестиційної  

програми  

Заплановано  

на 2021 рік, 

відповідно  

до схваленої 

постанови 

НКРЕКП  

Інвестиційної 

програми 

тис. грн 

План 

корегований 

на фактичні  

обсяги 

реалізації,  

тис. грн 

Профінан-

совано             

у 2021 році,  

тис. грн 

Бюджетн

е 

фінансув

ання 

тис. грн 

Освоєно  

у  

2021 році, 

тис. грн 

Відхилення 

фінансування від 

скоригованих  

планових 

 показників 

Відхиленн

я освоєння  

від  

профінасо-

ваного,  

тис. грн тис. грн % 

1 2 3 4 5 6 7=4-3 8 9=6-4-5 

Затверджена ІП, у т. 

ч.: 
 

649 905,66 411 841,76 374 251,85 16 000,00 390 251,85 -37 589,91 -9,13% 0,00 
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Централізоване  

водопостачання, у т. 

ч.: 

356 543,26 188 035,76 169 683,67 8 000,00 177 683,67 -18 352,09 -9,76% 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
7 223,03 4 865,96 4 753,05 0,00  4 753,05 -112,91 -2,32% 0,00 

виробничі інвестиції з 
прибутку 

46 753,81 31 496,81 13 257,63 8 000,00 21257,63 -18 239,18 -57,91% 0,00 

отримані у 

планованому періоді 

позичкові кошти 
фінансових установ, 

що підлягають 
поверненню 

302 288,43 151 672,99 151 672,99 0,00 151 672,99 0,00 0,00% 0,00 

інші залучені кошти, 

отримані у 

планованому  періоді, 
що не підлягають 

поверненню 

277,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Централізоване 

водовідведення, у т. 

ч.: 

293 362,41 223 806,00 204 568,18 8 000,00 212 568,18 -19 237,82 -8,60% 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
7 550,67 6 194,86 5 857,10 0,00 5 857,10 -337,76 -5,45% 0,00 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
29 764,46 24 419,89 5 519,83 8 000,00 13519,83 -18 900,06 -77,40% 0,00 

отримані у 

планованому періоді 
позичкові кошти 

фінансових установ, 

що підлягають 
поверненню 

252 630,62 189 774,59 189 774,59 0,00 189 774,59 0,00 0,00% 0,00 

невикористані кошти  

2020 року 
3 416,66 3 416,66 3 416,66 0,00 3 416,66 0,00 0,00% 0,00 

 

Станом на 01.11.2022 із запланованих у структурі тарифу (відповідно до фактичних 

нарахувань) джерел фінансування в сумі 66 977,52 тис. грн КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

профінансовано заходи ІП на 2021 рік на суму 45 387,61  тис. грн, у тому числі: з 

водопостачання 26 010,68  тис. грн  – амортизаційні відрахування 4 753,05   тис. грн 

(недофінансування заходів -112,91   тис. грн), виробничі інвестиції з прибутку  

21 257,63   тис. грн (включає фінансування за рахунок бюджетних коштів у сумі 8 000,00 

тис. грн); з водовідведення  19 376,93  тис. грн – амортизаційні відрахування 5 857,10   тис. 

грн (недофінансування заходів -337,76 тис. грн), виробничі інвестиції з прибутку  

13 519,83  тис. грн (включає фінансування за рахунок бюджетних коштів у сумі 

 8 000,00 тис. грн). 

Відхилення використання тарифних коштів складає 37 589,91 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування з водопостачання 112,91 тис. грн, виробничі інвестиції з 

прибутку тарифу з водопостачання 18 239,18 тис. грн, амортизаційні відрахування з 

водовідведення 337,76 тис. грн, виробничі інвестиції з прибутку тарифу з водовідведення  

18 900,06 тис. грн. 

Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2859 «Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» було  

здійснено корегування на загальну суму 41 681,609 тис. грн (без ПДВ) суми зобов’язань за 

2021 рік відповідно до Угоди про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури» 

у сумі 26 313,606 тис. грн тарифу на централізоване водопостачання та на 15 368,003 тис. 

грн тарифу на централізоване водовідведення. 

10 
підпункт 8 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку 

(п. 2.36. Акта № 347 с.68-69) 

Перерахування коштів з поточних рахунків КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» на 

спеціальний рахунок протягом періоду, що перевіряється, здійснювались два – чотири рази 

на місяць, але  фактичні обсяги  перерахованих коштів з поточних рахунків Підприємства на 
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спеціальний рахунок не відповідали обсягам, передбаченим в тарифах для виконання 

Інвестиційної програми, що підтверджується банківськими виписками з рахунку зі 

спеціальним режимом використання за 2021 рік 

11 
підпункт 10 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо дотримання фінансового плану 

використання коштів, передбачених для 

виконання інвестиційної програми, та графіка 

здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів  

(п. 2.38 Акта № 347 с.69-71) 

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» не дотримувалося затвердженого фінансового плану 

здійснення заходів Інвестиційної програми на 2021 рік. 

 

12 
підпункт 6 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов 

щодо надання в установленому органом 

ліцензування порядку і строки форми звітності за 

ліцензованим видом діяльності  

(п. 2.39 Акта № 347 с.71-75) 
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» подавало до Сектору форми звітності за 2021 рік з 

порушенням терміну, зокрема:   

- форма № 4-НКРЕКП – водопостачання/водовідведення (місячна) – від 2 до 11 днів; 

- форма № 5-НКРЕКП – водопостачання/водовідведення (місячна) – від 1 до 13 днів; 

- форма № 6 – НКРЕКП – водопостачання/водовідведення (квартальна) за ІV квартал –  1 

день; 

- форма № 8 – НКРЕКП – водопостачання/водовідведення (квартальна) – від 2 до 3 днів; 

- форма № 9 – НКРЕКП – інвестиції вода (квартальна) за ІІ квартал – 2 дні; 

- форма № 12 – НКРЕКП – інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) – 22 дні; 

- Форма № 13 – НКРЕКП – водопостачання (квартальна) за ІІ та ІІІ квартали – 8 та 6 днів 

відповідно. 

Крім того, КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» не надало до Сектору форму звітності № 11 – 

НКРЕКП – загальна характеристика водопостачання/ водовідведення (річна) за 2021 рік; 

- невідповідність при заповненні Ліцензіатом даних, які не відповідали первинним 

документам наведених у формі звітності: № 8-НКРЕКП – водопостачання/водовідведення 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності 

ліцензіата» та Додатку 1 до звіту за 2021 рік; 

- встановлено розбіжність, невідповідності форм звітності № 9-НКРЕКП – інвестиції вода 

(квартальна), № 12-НКРЕКП – інвестиції водопостачання/ водовідведення (річна), Додаток № 27 до 

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо виконання 

заходів Інвестиційної програми КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» за 2021 рік. 
Підприємством під час проведення перевірки листами від 28.11.2022 № 12/1518, № 12/1519 та 

№ 12/1520 було надано до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Житомирській області відкориговану 

звітність за формами: № 9-НКРЕКП – інвестиції вода (квартальна),                      № 12-НКРЕКП – 

інвестиції водопостачання/водовідведення (річна), Додаток № 27 до Порядку розроблення, 

погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» за 2021 рік. 

13 
пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов 

щодо дотримання законів України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення», інших актів законодавства, 

якими регулюється діяльність у сфері природних 

монополій та у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, а саме постанови НКРЕКП від 
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17.02.2021 № 254 «Про подання фінансової звітності 

суб’єктами господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» у частині строків подання 

копій звітності 

(п. 2.41 Акта № 347 с.71-75) 
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» не подано до НКРЕКП копії фінансової звітності за І, ІІ та ІІІ 

квартали 2021 року в терміни, які передбачено Постановою НКРЕКП № 254, а саме: 

- за І квартал 2021 року (встановлений термін подання – 30.04.2021, надано звітність – 

22.11.2022) з порушенням встановленого терміну 568 днів; 

- за ІІ квартал 2021 року (встановлений термін подання – 30.07.2021, надано звітність – 

22.11.2022) з порушенням встановленого терміну 478 днів; 

- за ІІІ квартал 2021 року (встановлений термін подання – 30.10.2021, надано звітність – 

22.11.2022) з порушенням встановленого терміну 386 днів. 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 13.12.2022 № 5/1661, службову записку 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

від 16.12.2022 № 766/19-22 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

  I. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу державного 

регулювання» 

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

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» 

накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код 

ЄДРПОУ 03344065) за зазначені порушення. 

           2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

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

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у 

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

централізоване  водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 

2016 року № 302,  з урахуванням коригування в бік зменшення на загальну суму 450,67 тис. 

грн (без ПДВ) невиконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік, у тому числі: з 

централізованого водопостачання на суму 112,91   тис. грн, з централізованого 

водовідведення на суму 337,76 тис. грн при найближчому перегляді тарифів. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»:  
     

 Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, пункту 5 

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

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

заходів державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ до 30 числа третього 
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місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде припинено або скасовано дію в 

Україні воєнного стану, усунути порушення: 

 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання законів України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших 

актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме абзацу п’ятого 

частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» в частині необхідності провадження діяльності питного водопостачання на 

підставі технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, 

погодженого і затвердженого в установленому порядку; 

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

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного 

обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                                    Ярослав Зеленюк 

 



 ПРОЄКТ                                                                                                            

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на  КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 

порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання 
  
 
 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ грудня  

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

планової перевірки від 11 листопада 2022 року № 347, 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, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада 

2022 року № 1542 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», посвідчення на проведення планової 

перевірки від 24 жовтня 2022 року № 364, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
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РАДИ (код ЄДРПОУ 03344065) 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: 

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: 

абзацу п’ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності з 

питного водопостачання на підставі технічного проекту на розміщення 

водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в 

установленому порядку, 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

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,  

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 06 квітня 2017 року № 491, щодо подання до структурних підрозділів 

НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше 

другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з 

додатком 2, 

Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, у частині                                     

недотримання вимоги додатка 15 «Кореспонденція окремих показників між 

формами звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна),                                      

№ 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна 

характеристика водопостачання/водовідведення (річна)», 



3 
 

 

 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині строків 

подання копій звітності; 

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

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

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

         підпункт 8 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

в уповноваженому банку, відповідно до статті 181 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункт 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 послуги з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163; 

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
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          Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

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

України «Про природні монополії» накласти на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (код ЄДРПОУ 03344065) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири 

тисячі) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

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,  

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 06 квітня 2017 року № 491, щодо подання до структурних підрозділів 

НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше 

другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з 

додатком 2, 

Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, у частині                                    

недотримання вимоги додатка 15 «Кореспонденція окремих показників між 

формами звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), 

№ 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна), № 6-НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна), № 8-НКРЕКП-
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водопостачання/водовідведення (квартальна), № 11-НКРЕКП-загальна 

характеристика водопостачання/водовідведення (річна)», 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині строків 

подання копій звітності; 

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо повідомлення 

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

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

настання таких змін; 

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

установлені органом ліцензування строки форм звітності за ліцензованим 

видом діяльності; 

підпункту 8 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, 

використання їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, 

передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми; 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах; 

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням. 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного 

регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини  

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ відповідно до 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

коригування в бік зменшення на загальну суму 450,67 тис. грн (без ПДВ) 

невиконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік, у тому числі: з 

централізованого водопостачання на суму 112,91 тис. грн, з централізованого 

водовідведення на суму 112,91 тис. грн. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 20___ 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 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

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 № 347, 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, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада 2022 року № 1542 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(код ЄДРПОУ 03344065) до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, 
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наступного за тим, у якому буде припинено або скасовано дію в Україні 

воєнного стану, усунути порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), 

а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання законів України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

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

водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, а саме абзацу п’ятого частини другої                        

статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» щодо необхідності провадження діяльності з питного 

водопостачання на підставі технічного проекту на розміщення водопровідних 

мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому 

порядку; 

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

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року № 163; 

 підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з 

автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії. 

 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


