
 

 

 

Департамент  
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Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 03 листопада 2021 року № 1964» 
 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

щодо недопущення надалі  порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку    

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»                                                    

(далі – КП «Луцькводоканал»), за результатами якої складено Акт перевірки від 13 жовтня 

2021 року № 516 та прийнято постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 листопада 2021 року                    

№ 1964 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 1964).   

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 постанови № 1964 КП «Луцькводоканал» 

зобов’язане у строк до 31 грудня 2021 року відповідно до Порядку розроблення, погодження 

та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких 

здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня  

2017 року № 1131, подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, План розвитку на  

2022 – 2024 роки, включивши рівними частинами додаткові заходи на загальну суму 

недофінансування/економії в розмірі 19 240,08 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з 

водопостачання на суму 12 251,52 тис. грн, з водовідведення на суму 6 988,56 тис. грн, що 

виникли за статтями витрат у структурі тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення на 2019, 2020 роки. 

Постановою НКРЕКП від 24.05.2022 № 524 схвалено Інвестиційну програму                       

КП «Луцькводоканал» на 2022 рік (далі – постанова № 524), якою передбачено виконання 

додаткових заходів на виконання постанови № 1964 на суму 6 287,21 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі: з водопостачання на суму 3 787,21 тис. грн, з водовідведення на суму 2 500,00 

тис. грн.  

Листом від 23.11.2022 № 1670/1-05 КП «Луцькводоканал» звернулось з проханням 

розглянути можливість збільшення суми на виконання додаткових заходів на 2022 рік на 

виконання постанови № 1964 до 8 617,55 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання 

– 6 253,12 тис. грн, з водовідведення – 2 364,43 тис. грн.  
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НКРЕКП листом від 01.12.2022 № 15808/14.1.3/7-22 звернулась до                                             

КП «Луцькводоканал» за додатковою інформацією щодо розподілу сум за постановою                    

№ 1964 по кожному року окремо на період 2022-2024 роки. 

КП «Луцькводоканал» листом від 12.12.2022 № 1779/1-05 надано витяг з Фінансового 

плану довгострокової інвестиційної програми на 2022-2024 роки, в який включено додаткові 

заходи. 

Порівняння сум наведено в таблиці: 

(тис. грн без ПДВ) 

Постанова    № 1964 Постанова   

№ 524 

 

Фінансовий план довгострокової 

інвестиційної програми на 2022-

2024 роки, погоджений рішенням 

виконкому Луцької міської ради 

від 23.11.2022 № 567-1 

Вид діяльності Всього На 1 рік 2022 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

водопостачання 12 251,52 4 083,84 3 787,21 6 253,12 4 862,82 1 135,58 

водовідведення 6 988,56 2 329,52 2 500,00 2 364,43 2 218,23 2 405,90 

Разом 19 240,08 6 413,36 6 287,21 8 617,55 7 081,05 3 541,48 

  

Враховуючи, що суми додаткових заходів наростаючим підсумком є не нижчими за 

зазначені у постанові № 1964,  ураховуючи звернення КП «Луцькводоканал» листами від 

23.11.2022 № 1670/1-05, від 12.12.2022 № 1779/1-05, службову записку Департаменту із 

регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 

30.11.2022 № 714/19-22, Департамент ліцензійного контролю пропонує внести до постанови 

№ 1964 таку зміну, а саме: абзац перший підпункту 1 пункту 2 постанови Національної 

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

03 листопада 2021 року № 1964 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» викласти в 

такій редакції: 

«1) відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 

програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, подати до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, План розвитку на 2022 – 2024 роки, включивши додаткові заходи на 

загальну суму недофінансування/економії, що виникла за статтями витрат у структурі 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2019 та                     

2020 роки, у розмірі 19 240,08 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання на суму 

12 251,52 тис. грн, з водовідведення на суму 6 988,56 тис. грн, з них: 

у 2022 році на суму 8 617,55 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на суму                 

6 253,12 тис. грн, з водовідведення на суму 2 364,43 тис. грн; 

у 2023 році на суму 7 081,05 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на суму                

4 862,82 тис. грн, з водовідведення на суму 2 218,23 тис. грн; 

у 2024 році на суму 3 541,48 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на суму             

1 135,58 тис. грн, з водовідведення на суму 2 405,90 тис. грн.» 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



   ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 03 листопада 2021 року № 1964 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

ураховуючи листи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» від 23 листопада 2022 року  № 1670/1-05 та від                              

12 грудня 2022 № 1779/1-05, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Абзац перший підпункту 1 пункту 2 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 03 листопада 2021 року № 1964 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» замінити чотирма новими 

абзацами такого змісту: 

«1) відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання 

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

та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, подати до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, План розвитку на 2022 – 2024 роки, включивши 

додаткові заходи на загальну суму недофінансування/економії, що виникла за 

статтями витрат у структурі тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення на 2019 та 2020 роки, у розмірі 19 240,08 тис. 

грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання на суму 12 251,52 тис. грн, з 

водовідведення на суму 6 988,56 тис. грн, з них: 

у 2022 році на суму 8 617,55 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на 

суму 6 253,12 тис. грн, з водовідведення на суму 2 364,43 тис. грн; 

у 2023 році на суму 7 081,05 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на 

суму 4 862,82 тис. грн, з водовідведення на суму 2 218,23 тис. грн; 

у 2024 році на суму 3 541,48 тис. грн, у тому числі: з водопостачання на 

суму 1 135,58 тис. грн, з водовідведення на суму 2 405,90 тис. грн.». 

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами 

п’ятим та шостим. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 


