
                

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

___ ______________ 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного 

регулювання» 

 
Сектором НКРЕКП у Черкаській 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 № 1548 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЗОТ», за посвідченням від 24 жовтня 2022 року № 365 з 10 листопада  

2022 року по 07 грудня 2022 року проведено планову перевірку ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (далі – ПрАТ  «АЗОТ», Товариство) щодо 

дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної  

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 березня 2017 

року № 307 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2021,  за 

результатами якої складено Акт від 07 грудня 2022 року № 348 (далі – Акт № 348) та 

встановлено наступні порушення Ліцензійних умов: 

№ 

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов  

 

щодо дотримання ліцензіатом 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: 

   постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 

(зі змінами) у частині відхилення фактичних витрат 

Підприємства від витрат згідно зі статтями, 

затвердженими у структурі тарифів; 

постанови НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717 

«Про затвердження Правил організації звітності, що 

подається суб’єктами господарювання у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення до Національної комісії, що здійснює 

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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державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у частині недотримані вимоги 

Додатку 15 «Кореспонденція окремих показників між 

формами звітності»; 

постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2763 

«Про накладення штрафу на ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання»  (зі змінами) у частині 

усунення порушень Ліцензійних умов у встановлені 

строки. 

                          (п. 1.3 Акт № 348  с.5-7, п. 2.39 с.69-71)  

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» з централізованого водовідведення за 2019, 2020 та 

2021 роки не відповідали структурам тарифів, затверджених постановою НКРЕКП від  

16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» (зі змінами, внесеними постановами НКРЕКП від 18.09.2018 № 993, від 

19.03.2019 № 347, від 04.02.2020 № 283, від 16.12.2020 № 2499).  

У періоді, що перевірявся ПрАТ  «АЗОТ» не дотримувалося кореспонденції окремих 

показників форми звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) з 

відповідними показниками форм звітності № 4-НКРЕКП водопостачання/ водовідведення 

(місячна), зокрема наявна невідповідність значення п.5.1.1 «електроенергія» (код рядка 160, 

гр. 6) № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) значенням п.8 «Нараховано 

за спожиту на централізоване водопостачання та водовідведення активну електроенергію (без 

ПДВ)» (код рядка 080) та п. 13 «Нараховано за реактивну електроенергію (без ПДВ)» (код 

рядка 130, гр. 2) форми звітності № 4-НКРЕКП водопостачання/ водовідведення (місячна). 

ПрАТ «АЗОТ» з порушенням терміну до 15.08.2020, встановленого підпунктом 1 

пункту 3 постанови НКРЕКП від 10.12.2019 № 2763 (зі змінами, внесеними постановами 

НКРЕКП від 07.02.2020 № 343, від 29.04.2020 № 884, від 10.06.2020 № 1075 та від 29.07.2020 

№1493) завершило виконання Інвестиційної програми на 2018 рік та надало до НКРЕКП та 

Сектору НКРЕКП у Черкаській області підтверджуючі документи (належним чином завірені 

копії платіжних доручень, актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) щодо 

фінансування та освоєння коштів у сумі 158,07 тис. грн (без ПДВ), а саме у строк на 

25.09.2020. 

ПрАТ «АЗОТ» з порушенням терміну, встановленого підпунктом 2 пункту 3 постанови 

НКРЕКП від 10.12.2019 № 2763 (зі змінами, внесеними постановами НКРЕКП від 29.07.2020 

№1493 та від 30.12.2020 № 2841) усунуло порушення підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата незалежним 

аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку, а саме 

звіти складені на 20.10.2021, про що ліцензіат повідомив НКРЕКП листом від 04.11.2021 

3303-1-21/265. 

 

2  

підпункт 12 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

 

щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 

днів кварталу, наступного за звітним, внески на 

регулювання, що визначаються НКРЕКП 

                                      (п.2.3 Акт № 348  с. 12-11) 

У 2019 році мало місце недотримання ПрАТ «АЗОТ» терміну сплати внеску на 

регулювання за І квартал 2019 року: внесок на регулювання необхідно було сплатити до 

30.01.2019, фактично ліцензіат сплатив його 31.01.2019 (перевищення встановленого терміну  

на 1 календарний день). 
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3 
пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов  

щодо дотримання ліцензіатом вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», інших актів 

законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, а саме пункту 1 частини третьої 

статті 58 Закону України «Про ринок електричної 

енергії»  щодо зобов’язання споживача сплачувати за 

електричну енергію та надані йому послуги 

відповідно до укладених договорів. 

                                      (п.2.16 Акт № 348  с. 20-22) 

Станом на 31.12.2021 наявна заборгованості ПрАТ «АЗОТ» перед постачальниками 

електричної енергії за електроенергію, спожиту для здійснення діяльності з централізованого 

водовідведення, на загальну суму 24 311,72 тис. грн. 

4 

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 

централізованого водовідведення 

                     (п.2.28  Акт № 348  с. 27-52) 

За підсумками 2019 року повна собівартість централізованого водовідведення ПрАТ 

«АЗОТ»  за звітними даними склала 52 980,00 тис. грн, що на 14 492,13 тис. грн (37,65 %) 

більше  скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації на термін 

дії тарифів в цьому році (далі - скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних 

обсягів реалізації)  –  38 487,87 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати складають 2,68 

грн/куб. м, що на 0,73 грн/куб. м більше коригованих планових витрат - 1,95 грн/куб. м, при 

планових обсягах реалізації послуг, врахованих у встановлених тарифах, 21 216,065 тис. м3, 

фактичних - 19 781,706 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік зменшення 

становить 1 434,359 тис. м3 або  6,76%.  

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на електроенергію у 2019 році відповідно до 

звітних даних склали 22 348,00 тис. грн, що на 2 421,81  тис. грн, або на 12,15 % більше 

скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 19 926,19 

тис. грн. 
Найменування показника Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифів, 

тис. грн 

Відхиле

ння, % 

Електроенергія у складі прямих 

витрат 

19 897,69 22 318,00 2 420,31 12,16 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 

  0,00 0 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 

28,50 30,00 1,50 5,26 

Електроенергія у складі витрат на 

збут 

  0,00 0 

Всього електроенергія 19 926,19 22 348,00 2 421,81 12,15 

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на придбання реагентів у 2019 році відповідно до 

звітних даних склали 1 864,00 тис. грн, що на 833,49 тис. грн, або на 80,88 % більше 

скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації –                                

1 030,51 тис. грн.  

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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Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Витрати на оплату праці» на 

централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали 11 914,00 

тис. грн, що на 5 796,58 тис. грн (94,78 %) більше у порівнянні зі скоригованим плановим 

рівнем витрат згідно фактичних обсягів реалізації - 6 117,42 тис. грн 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2019 рік Відхилення 

Середньо- 

облікова 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. 

грн 

Середн

я 

заробіт

на 

плата, 

грн 

Середньо

- 

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітн

а плата, 

грн 

Середньо

- 

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. 

грн 

Середня 

заробітн

а плата, 

грн 

Прямі 24,86 2 313,77 7 757,06 29,84 4 109,00 11 475,09 4,98 1 795,23 3 718,03 

Загально-

виробничі 
42,36 3 946,90 7 764,36 47,37 7 274,00 12 796,43 5,01 3 327,10 5 032,07 

Адміністративні 3,25 300,33 7 703,01 2,86 531,00 15 481,67 -0,39 230,67 7 778,66 

Збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього 70,47 6 561,00 7 758,96 80,07 11 914,00 12 399,84 9,60 5 353,00 4 640,89 

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Відрахування на соціальні заходи» на 

централізоване водовідведення у 2019 році відповідно до звітних даних склали 2 623,00 тис. 

грн, що на 1 277,16  тис. грн (94,90 %) більше скоригованого планового рівня витрат згідно 

фактичних обсягів реалізації – 1 345,84 тис. грн. 

У 2019 році  фактичні витрати Підприємства зі сплати податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, обов’язкових платежів склали 3 589,00 тис. грн, що на  

767,43 тис. грн (27,20 %) більше скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних 

обсягів реалізації 2 821,57 тис. грн. 

Найменування показників  

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення, 

тис. грн 

Плата за землю (земельний податок) 2 821,57 3 589,00 767,43 

Разом 2 821,57 3 589,00 767,43 

 

Витрати на ремонти 

Найменування показників (статті витрат)  Сума, тис. грн 

Витрати на ремонти у загальновиробничих витратах, у тому числі: 1 622,00 

матеріальні витрати на ремонти  465,00 

ремонти господарським способом 1 033,00 

ремонти підрядним способом 124,00 

Витрати на ремонти у адміністративних витратах, у тому числі: 2,00 

матеріальні витрати на ремонти  2,00 

ремонти господарським способом 0,00 

ремонти підрядним способом 0,00 

Всього 1 624,00 

Фактичні витрати Товариства по опаленню в цілому на централізоване водовідведення 

у 2019 році відповідно до звітних даних склали 72,00 тис. грн, що на 9,30 тис. грн, або на 

11,5 % менше коригованих планових витрат – 81,30 тис. грн. 

Фактичні витрати Товариства на матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (природний газ з транспортуванням) у 2019 році відповідно до звітних даних склали 

2 144,00 тис. грн, що на 243,91 тис. грн, або на 10,3 % менше коригованих планових витрат 

2 387,91тис. грн. 
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Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2019 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

10 843,26 тис. грн (без ПДВ): 

 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Недофінансуван

ня, тис. грн 

матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (ремонти), (природний газ з 

транспортуванням) 

2 387,91 2 144,00 -243,91 

Інші витрати у складі адміністративних витрат 

(опалення) 
81,30 72,00 -9,30 

ВСЬОГО 2 469,21 2 216,00 -253,21 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

Електроенергія 19 926,19 22 348,00 2 421,81 

Витрати на оплату праці 6 117,42 11 914,00 5 796,58 

Відрахування на соціальні заходи 1 345,84 2 623,00 1 277,16 

Витрати на реагенти 1 030,51 1 864,00 833,49 

Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

2 821,57 3 589,00 767,43 

ВСЬОГО 31 241,53 42 338,00 11 096,47 

В ЦІЛОМУ 33 710,74 44 554,00 10 843,26 

 

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

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

За підсумками 2020 року повна собівартість централізованого водовідведення за 

звітними даними склала 50 210,00 тис. грн, що на 10 344,79 тис. грн (25,95 %) більше 

скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації на термін дії 

тарифів в цьому році – 39 865,21 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати  

складають 2,51 грн/куб. м, що на 0,52 грн/куб. м більше коригованих планових витрат                  

1,99 грн/куб. м, при планових обсягах реалізації послуг, врахованих у встановлених тарифах,  

20 960,429 тис. м3, фактичних - 20 040,091 тис. м3, відхилення обсягів реалізації послуг в бік 

зменшення становить 920,338 тис. м3 або на 4,39%.  

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на електроенергію у 2020 році відповідно до 

звітних даних склали 21 915,00 тис. грн, що на 4 142,28 тис. грн, або на 23,31 % більше 

скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 17 772,72 тис. 

грн. 

 
Найменування показників Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифів, тис. грн 

Відхилення % 

Електроенергія у складі прямих 

витрат 
17 741,37 21 889,00 4 147,63 23,38 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
31,35 26,00 -5,35 -17,06 
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Електроенергія у складі витрат 

на збут 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього електроенергія 17 772,72 21 915,00 4 142,28 23,31 

 

За підсумками 2020 року фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на придбання реагентів у 

2020 році відповідно до звітних даних склали 1 732,00 тис. грн, що на 29,65 тис. грн, або на 

1,74 % більше скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації –                                 

1 702,35 тис. грн.  

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Витрати на оплату праці» на 

централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 12 327,00 

тис. грн, що на 3 926,87 тис. грн (46,75 %) більше у порівнянні зі скоригованим плановим 

рівнем витрат згідно фактичних обсягів реалізації - 8 400,13 тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2020 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 

чисельність 

Фонд 

оплати 

праці, тис. 

грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Прямі 27,71 3 011,12 9 056,48 28,25 4 168,00 12 295,66 0,54 1 156,88 3 239,18 

Загально-
виробничі 

43,52 5 243,25 10 039,50 48,52 7 526,00 12 925,94 5,00 2 282,75 2 886,44 

Адміністративн

і 
3,97 531,54 11 153,70 3,24 633,00 16 273,04 -0,73 101,46 5 119,34 

Збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього 75,20 8 785,91 9 736,16 80,01 12 327,00 12 839,02 4,81 3 541,09 3 102,86 

 

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Відрахування на соціальні заходи» на 

централізоване водовідведення у 2020 році відповідно до звітних даних склали 2 710,00 тис. 

грн, що на 861,97  тис. грн (46,64 %) більше скоригованого планового рівня витрат згідно 

фактичних обсягів реалізації – 1 848,03 тис. грн. 

У 2020 році  фактичні витрати Товариства зі сплати податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, обов’язкових платежів склали 20,00 тис. грн, що на 2 931,65 

тис. грн (99,32 %) менше скоригованого планового рівня витрат згідно з фактичними 

обсягами реалізації -  2 951,65 тис. грн. 

Найменування показників  

Кориговані планові 

витрати, згідно з 

фактичними 

обсягами реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення, 

тис. грн 

Плата за землю (земельний податок) 2 951,65 20,00 -2 931,65 

Разом 2 951,65 20,00 -2 931,65 

 

Витрати на ремонти 

Найменування показників (статті витрат)  Сума, тис. грн 

Витрати на ремонти у загальновиробничих витратах, у тому числі: 1913 

матеріальні витрати на ремонти  297 

ремонти господарським способом 1368 

ремонти підрядним способом 248 

Витрати на ремонти у адміністративних витратах, у тому числі: 3 

матеріальні витрати на ремонти  3 

ремонти господарським способом 0 

ремонти підрядним способом 0 

Всього 1916 
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Фактичні витрати Товариства по опаленню в цілому на централізоване водовідведення 

у 2020 році відповідно до звітних даних склали 64,00 тис. грн, що на 53,67 тис. грн, або на 

45,7 % менше коригованих планових витрат – 117,67 тис. грн. 

Фактичні витрати Товариства на матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (природний газ з транспортуванням) у 2020 році відповідно до звітних даних склали 

1 258,00 тис. грн, що на 930,72 тис. грн, або на 42,6 % менше коригованих планових витрат 

2 188,72 тис. грн. 

 

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2020 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

5 044,72 тис. грн (без ПДВ): 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Недофінансу

вання, тис. 

грн 

матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (ремонти), (природний газ з 

транспортуванням) 

2 188,72 1 258,00 -930,72 

Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

2 951,65 20,00 -2 931,65 

Інші витрати у складі адміністративних витрат 

(опалення) 
117,67 64,00 -53,67 

ВСЬОГО 5 258,04 1 342,00 -3 916,04 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

    

Електроенергія 17 772,72 21 915,00 4 142,28 

Витрати на оплату праці 8 400,14 12 327,00 3 926,86 

Відрахування на соціальні заходи 1 848,03 2 710,00 861,97 

Витрати на реагенти 1 702,35 1 732,00 29,65 

ВСЬОГО 29 723,24 38 684,00 8 960,76 

В ЦІЛОМУ 34 981,28 40 026,00 5 044,72 

 

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

дотримувався статтей витрат згідно зі структурами встановлених тарифів. 

 

За підсумками 2021 року повна собівартість централізованого водовідведення ПрАТ 

«АЗОТ»  за звітними даними склала 60 816,00 тис. грн, що на 12 909,44 тис. грн (26,95%) 

більше планових витрат, врахованих в тарифі – 47 906,56 тис. грн, при цьому фактичні 

питомі витрати складають 2,96 грн/куб. м, що на 0,54 грн/куб. м більше планових витрат - 

2,42 грн/куб. м., відхилення обсягів реалізації послуг в бік збільшення становить 787,378 тис. 

м3 або на 3,98%.  

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на електроенергію у 2021 році відповідно до 

звітних даних склали 30 037,00,00 тис. грн, що на 5 430,52 тис. грн, або на 22,07 % більше 

планових витрат, врахованих в тарифі – 24 606,48 тис. грн. 

Найменування показників 

Витрати, 

враховані 

в тарифі, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення,  

тис. грн 

Відхилення,

 % 

Електроенергія у складі прямих витрат 24 573,65 29 993,00 5 419,35 22,05 
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Електроенергія у складі загальновиробничих 

витрат 
0,00 0,00 0,00 0 

Електроенергія у складі адміністративних 

витрат 
32,83 44,00 11,17 34,02 

Електроенергія у складі витрат на збут 0,00 0,00 0,00 0 

Всього електроенергія 24 606,48 30 037,00 5 430,52 22,07 

 

За підсумками 2020 року фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» на придбання реагентів у 

2021 році відповідно до звітних даних склали 1 418,00 тис. грн, що на 637,10 тис. грн, або на 

31,00 % менше планових витрат, врахованих в тарифі – 2 055,10 тис. грн. 

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Витрати на оплату праці» на 

централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 12 335,00 тис. 

грн, що на 3 798,02 тис. грн (44,49 %) більше у порівнянні із плановими витратами, 

врахованими в тарифі - 8 536,98 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо- 

облікова 
чисельність 

Фонд 
оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 
плата, грн 

Середнь

о- 

облікова 
чисельні

сть 

Фонд 
оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 
заробітна 

плата, 

грн 

Середньо- 

облікова 
чисельність 

Фонд 
оплати 

праці, тис. 

грн 

Середня 

заробітна 
плата, грн 

Прямі 
 

24,00 
2 734,75 9 495,67 27,03 3 968,00 12 233,92 3,03 1 233,25 2 738,25 

Загально-

виробничі 
37,75 5 000,82 11 039,34 46,41 7 550,00 13 556,70 8,66 2 549,18 2 517,37 

Адміністративні 4,00 801,41 16 695,96 4,08 817,00 16 681,67 0,08 15,59 -14,29 

Збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього 65,75 8 536,98 10 820,00 77,52 12 335,00 13 260,02 11,77 3 798,02 2 440,02 

 

Фактичні витрати ПрАТ «АЗОТ» за статтею «Відрахування на соціальні заходи» на 

централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 2 739,00 

тис. грн, що на 860,86  тис. грн (45,84 %) більше планових витрат, врахованих в тарифі – 

1 878,14 тис. грн. 

Фактичні витрати Товариства зі сплати податків та зборів в цілому на централізоване 

водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 23,00 тис. грн, що на  

12,69 тис. грн (123,08 %) більше планових витрат, врахованих в тарифі 10,31 тис. грн. 

 

Найменування показників  
Витрати враховані в 

тарифі, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення, 

тис. грн 

Плата за землю (земельний податок) 10,31 23,00 12,69 

Разом 10,31 23,00 12,69 

 

Витрати на ремонти 

Найменування показників (статті витрат)  Сума, тис. грн 

Витрати на ремонти у загальновиробничих витратах, у тому числі: 1419 

матеріальні витрати на ремонти  743 

ремонти господарським способом 373 

ремонти підрядним способом 303 

Витрати на ремонти у адміністративних витратах, у тому числі: 13 

матеріальні витрати на ремонти  4 

ремонти господарським способом 0 
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ремонти підрядним способом 9 

Всього 1432 

 

Фактичні витрати Товариства по опаленню в цілому на централізоване водовідведення 

у 2021 році відповідно до звітних даних склали 114,00 тис. грн, що на 30,60 тис. грн, або на 

36,7 % більше коригованих планових витрат – 83,40 тис. грн. 

Фактичні витрати Товариства на матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (природний газ з транспортуванням) у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

1 528,00 тис. грн, що на 213,86 тис. грн, або на 16,3 % більше коригованих планових витрат 

1 314,14 тис. грн. 

 

Таким чином, за показниками аналізу окремих статей витрат в структурі тарифів на 

централізоване водовідведення за 2021 рік встановлено загальні перевитрати на суму 

9 709,45 тис. грн (без ПДВ): 

Показники витрат 
Витрати, враховані 

в тарифі, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Недофінансуван

ня, тис. грн 

Витрати на реагенти 2 055,10 1 418,00 -637,10 

ВСЬОГО 2 055,10 1 418,00 -637,10 

Показники витрат 
Витрати враховані в 

тарифі, тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (ремонти), (природний газ з 

транспортуванням) 

1 314,14 1 528,00 213,86 

Електроенергія 24 606,48 30 037,00 5 430,52 

Витрати на оплату праці 8 536,98 12 335,00 3 798,02 

Відрахування на соціальні заходи 1 878,14 2 739,00 860,86 

Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

10,31 23,00 12,69 

Інші витрати у складі адміністративних витрат 

(опалення) 
83,40 114,00 30,60 

ВСЬОГО 36 429,45 46 776,00 10 346,55 

В ЦІЛОМУ 38 484,55 48 194,00 9 709,45 

 

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

дотримувався статтей витрат згідно зі 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 водовідведення 2019 рік 10 843,26 перевитрати 

централізоване водовідведення 2020 рік 5 044,72 перевитрати 

централізоване водовідведення 2021 рік 9 709,45 перевитрати 
 

5 
підпункту 11 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо здійснення реалізації обсягів централізованого 

водопостачання відповідно до тарифів, встановлених 

уповноваженим органом 

                                                  (п.2.31 Акт № 348  с. 56-58) 

Відповідно до вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.03.2019 № 347 «Про внесення 

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

енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»  ця постанова набирає 

чинності з дня, наступного за днем її опублікування в газеті «Урядовий кур’єр», тобто 

постанова набрала чинності 27.03.2019. Разом з тим, відповідні тарифи були введені ПрАТ 
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«АЗОТ» в дію з 01.04.2019, тобто на 5 днів пізніше дати офіційного опублікування вказаної 

постанови в газеті «Урядовий кур’єр» (26.03.2019, № 58). 

6 
підпункту 9 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині забезпечення розроблення інвестиційної 

програми, затвердження її та подачі на схвалення у 

порядку, затвердженому НКРЕКП 

                                                  (п.2.34 Акт № 348  с. 59-67) 

 

Інвестиційна програма Товариства на 2019 рік схвалена постановою НКРЕКП  

від 12.07.2019 № 1471 у сумі 1 997,71 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування: 

«амортизаційні відрахування». 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування 

 Інвестиційної програми  ПрАТ «АЗОТ» на 2019 рік (станом на 01.11.2022) 

Джерела  

фінансування  

Інвестиційної  

програми  

Заплановано  

на 2019 рік, 

відповідно  

до схваленої 

НКРЕКП  ІП 

тис. грн 

План 

корегований 

на фактичні  

обсяги 

реалізації,  

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=4-5 

Затверджена ІП, у т. ч.: 
 

1 997,71 1 893,04 2 098,45 2 098,45 205,41 10,85 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
1 997,71 1 893,04 2 098,45 2 098,45 205,41 10,85 0,00 

Станом на 01.11.2022 профінансовано та освоєно заходи ІП–2019 на суму                           

2 098,45 тис. грн, або 110,84 % від коригованого плану. 

 

Інвестиційна програма Товариства на 2020 рік схвалена постановою НКРЕКП від 

17.01.2020 № 189 у сумі 1 900,00 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування: 

«амортизаційні відрахування». 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування 

 Інвестиційної програми  ПрАТ «АЗОТ» на 2020 рік (станом на 01.11.2022) 

Джерела  

фінансування  

Інвестиційної  

програми  

Заплановано  

на 2020 рік, 

відповідно  

до схваленої 

НКРЕКП  ІП 

тис. грн 

План 

корегований 

на фактичні  

обсяги 

реалізації,  

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=4-5 

Затверджена ІП, у т. ч.: 
 

1 900,00 1 806,66 1 396,66 1 396,66 -410,00 22,69 0,00 

амортизаційні 
відрахування 

1 900,00 1 806,66 1 396,66 1 396,66 -410,00 22,69 0,00 

Станом на 01.11.2022 профінансовано та освоєно заходи ІП–2020 на суму                           

1 396,66 тис. грн, або 77,31 % від коригованого плану. Відхилення у використанні 

амортизаційних відрахувань, що були визначені джерелами ІП-2020 становить  

410,00 тис. грн (без ПДВ). 

 

Інвестиційна програма Товариства на 2021 рік схвалена постановою НКРЕКП від 

24.03.2021 № 486 у сумі 2 160,63 тис. грн (без ПДВ) з джерелом фінансування: 

«амортизаційні відрахування». 

Станом на 31.12.2021 та на 01.11.2022 ПрАТ «АЗОТ» не фінансувало заходи                         

ІП–2021. Відхилення у використанні амортизаційних відрахувань, що були визначені 

джерелами ІП-2021 становить 2 160,63 тис. грн (без ПДВ). 

ПрАТ  «АЗОТ» листом від 14.12.2022 № 221-3-45/183-1530 повідомило, що за рахунок 

амортизаційних відрахувань та коштів, передбачених на поточні ремонти, виконувались 

капітальні ремонти основних засобів у сфері централізованого водовідведення  у 2021 році на 

5 321,60 тис. грн. (без ПДВ), що підтверджується платіжними дорученнями та актами 
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виконаних робіт, у тому числі: 

- «Капітальний ремонт синхронного електродвигуна СТД-1250-2, 1250 кВт,  

3000 об/хв, 6 кВ, з заміною обмоток» на загальну суму 1 663,33 тис. грн. (без ПДВ); 

- «Капітальний ремонт розподільчої камери та підвідного лотка» на загальну суму  

3 010,24 тис. грн. (без ПДВ); 

- «Капітальний ремонт несучих стін, колон, балок будівлі обертових решіток» на 

загальну суму 648,03 тис. грн. (без ПДВ). 

 

 

 

 

7 

 

 

 

підпункту 8 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо щоденного перераховування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку, використання їх 

виключно для виконання інвестиційної програми в 

обсязі, передбаченому в установленому тарифі для 

виконання інвестиційної програми, подання органу 

ліцензування разом із звітами про виконання 

інвестиційних програм звіт про цільове 

використання коштів із спеціального рахунка, 

відповідно до статті 181 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з 

урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на 

поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за 

інвестиційними програмами, використання 

зазначених коштів і здійснення контролю за їх 

витрачанням у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від  

09 жовтня 2013 року № 750,  

 (п. 2.36, п. 2.37 Акта № 348 с.68-69) 

Перевіркою встановлено, що з дати відкриття ПрАТ «АЗОТ» в АБ «УКРГАЗБАНК» 

(16.12.2016) поточного рахунку із спеціальним режимом використання                                          

№ UA393204780000026030840132434 для проведення розрахунків за інвестиційними 

програмами і до 31.12.2021 надходження та використання коштів по даному рахунку 

відсутнє. 

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 Акта № 348 с.69) 

ПрАТ «АЗОТ» не дотримувалось фінансових планів використання коштів, 

передбачених для виконання Інвестиційних програм на 2019, 2020 та 2021 рік та графіків 

здійснення заходів цих програм з використанням зазначених коштів. 

9 
підпункт 6 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. 2.39 Акта № 348 с.69-71) 

Відповідно до бази даних вхідної документації НКРЕКП форма звітності № 14-НКРЕКП 
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водопостачання/водовідведення за І квартал 2021 року Товариством надало з порушенням 

терміну – на 6 днів (вих. ПрАТ «АЗОТ» від 13.05.2021 № 221-3-45/95-860, вх. НКРЕКП  

від 26.05.2021). 

10 
підпункт 21 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо розміщення на веб-сайті ліцензіата річної 

фінансової звітності, яка відповідно до 

законодавства підлягає обов’язковій перевірці 

незалежним аудитором у порядку, встановленому 

Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» 

(п. 2.40 Акта № 348 с.71-72) 

Річна фінансова звітність ПрАТ «АЗОТ» за 2019 та 2020 роки перевірена TOB 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ ДІВАЙС-ГРУПП», вул. Бойчука, 3, офіс 18, м. Київ  

код ЄДРПОУ 33498239 (дата аудиторського звіту за 2019 рік – 18.05.2021, за 2020 рік –

30.06.2021), тобто пізніше  ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. 

11 

пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов  

 

щодо дотримання ліцензіатом 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 постанови 

НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про надання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» у частині строків 

надання копій фінансової звітності 

                          (п. 2.41 Акт № 348  с.72-74)  

У перевіреному періоді Товариством надавалися копії фінансової звітності з 

порушенням термінів, встановлених Постановою НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій 

фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», від 2 до 27 днів. 

 

 

Ураховуючи викладене, пояснення до акту перевірки  

№ 348, надані листoм ПрАТ «АЗОТ» від 14.12.2022 № 221-3-45/183-1530 Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

Постанову «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЗОТ»  за порушення Лійензійних 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЗОТ»   (код ЄДРПОУ 00203826)  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 

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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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) тарифу централізоване водовідведення 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЗОТ» 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 2 570,63 тис. грн (без ПДВ) невиконання 

заходів Інвестиційних програм на 2020 та 2021 роки, при найближчому перегляді тарифів. 

 

 

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 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЗОТ» 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 № 348, 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 24 жовтня 2022 року № 365, установлено, що ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826) порушило 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  

 

 



2 
 

 

 

 

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

саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

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, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині 

строків надання копій фінансової звітності, 

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)», 

пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 10 грудня 2019 року № 2763 «Про накладення штрафу на ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання»  

щодо завершення виконання Інвестиційної програми на 2018 рік до 15 серпня 

2020 року та не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну 

виконання надання до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

підтверджуючих документів (належним чином завірених копій платіжних 
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доручень, актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) щодо 

фінансування та освоєння коштів у сумі 158,07 тис. грн (без ПДВ) та усунення 

до 01 вересня 2021 року  порушення підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата 

незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у 

встановленому законом порядку; 

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 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; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині  розроблення 

інвестиційної програми, затвердження її та схвалення у порядку, 

затвердженому НКРЕКП; 

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 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення 

реалізації обсягів централізованого водопостачання відповідно до тарифів, 

встановлених уповноваженим органом; 

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

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

внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

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. 

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 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826) 

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, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині 

строків надання копій фінансової звітності, 

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)», 

пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

10 грудня 2019 року № 2763 «Про накладення штрафу на ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
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централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

щодо завершення виконання Інвестиційної програми на 2018 рік до 15 серпня 

2020 року та не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного терміну 

виконання надання до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

підтверджуючих документів (належним чином завірених копій платіжних 

доручень, актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) щодо 

фінансування та освоєння коштів у сумі 158,07 тис. грн (без ПДВ) та усунення 

до 01 вересня 2021 року  порушення підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо перевірки річної фінансової звітності ліцензіата 

незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у 

встановленому законом порядку;  

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; 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині розроблення 

інвестиційної програми, затвердження її та схвалення у порядку, 

затвердженому НКРЕКП; 

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 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення 

реалізації обсягів централізованого водопостачання відповідно до тарифів, 

встановлених уповноваженим органом; 

підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо сплати 

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

внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення. 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного 

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

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

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

централізоване водовідведення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «АЗОТ» 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 2 570,63 тис. грн (без ПДВ) невиконання заходів Інвестиційних програм 

на 2020 та 2021 роки, при найближчому перегляді тарифів. 

 
 

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) 


