
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

____    ____________ 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на РІВНЕНСЬКЕ 

ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» 

Сектором НКРЕКП у Рівненській 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  

06 грудня 2022 року № 1637 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА», за посвідченням від 

02 листопада 2022 року № 375 з 30 листопада 2022 року по 27 грудня 2022 року 

проведено планову перевірку РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – 

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», 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 27 грудня 2022 року № 372 (далі – Акт № 372), 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 

«Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення» у частині 

дотримання структури тарифів. 

(п.1.3 Акта № 372 с. 5-7 ) 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/2021/09.11.2021/Akt-577_09.11.2021_Poltavavodokanal.pdf
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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. 

 

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 № 372  с. 10-11) 

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» документально не підтвердило відправлення 

до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській області листа від 29.06.2021 № 2176/01-11 

про повідомлення щодо прийняття на баланс підприємства  КНС, насосних агрегатів, 

напірної каналізаційної мережі.  НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській даний лист не 

отримано. 

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 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 № 372  с. 25-27) 

  

Станом на 31.12.2021 борг РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за спожиту 

електричну енергію становив 20 181,61 тис. грн, у тому числі по договорах, укладених з: 

-ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «Луцькводоканал» (договір від 04.01.2021 № 6) 

 9 457,95 тис. грн; 

-ТОВ «Енергостратегія» (договір від 17.11.2021 № 749) 9 147,21 тис. грн; 

-ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (договір від 29.12.2020 № 767)  1 385,31 тис. грн; 

-ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (договір від 29.12.2020 № 768)  112,24 тис. грн; 

-ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (договір від 29.12.2020 № 769)  3,40 тис. грн; 

-ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (договір від 29.12.2020 № 770)  75,51 тис. грн. 

Заборгованість Підприємства за отриману електричну енергію у 2021 році станом на 

01.12.2022 становить 5 916,67 тис. грн, у тому числі по договорах, укладених з: 

-ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «Луцькводоканал» (договір від 04.01.2021 № 6) 5 916,67 

тис. грн. Заборгованість зменшилась на 12 688,49 тис. грн, або на 68,20 %. 

4 
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 № 327 с.35-53) 
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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 11 782,01 10 337,04 -1 444,97 -12,26 

Централізоване водовідведення 

2021 12 224,15 10 386,08 -1 838,07 -15,04 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» склала 138 254,44 тис. грн, що на 

13 506,70 тис. грн (10,83 %) більше скорегованих планових витрат 124 747,74 тис. грн.  

  Електроенергія  

За підсумками 2021 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично 

здійснив витрат по статті «електроенергія» з централізованого водопостачання більше на 

13 639,64 тис. грн (38,88 %) відносно коригованих планових витрат згідно фактичних 

обсягів реалізації. 

Найменування показників (статті 

витрат) 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

Електроенергія у складі прямих 

матеріальних витрат 
33 752,09  47 707,44  13 955,35  41,35  

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
1 179,72 922,53 -257,19 -21,80 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
122,33 87,03 -35,29 -28,85 

Електроенергія у витратах на збут 26,94 3,72 -23,22 -86,20 

Разом: 35 081,08 48 720,72 13 639,64 38,88 

 

 
Кориговані планові витрати, згідно 

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 

водопостачання 

Активна електрична енергія  по 1 класу напруги 

7 440,87 2,1234 15799,95 8 222,21 2,3446 19 277,65 781,34 0,3173 4 268,05 

Активна електрична енергія  по 2 класу напруги 

6 616,16 2,8994 19182,88 8 970,71 3,2662 29 300,13 2 354,55 0,2787 9 326,9 

Реактивна електрична енергія 

1 874,91 0,0524 98,25 2 048,00 0,071 142,94 173,09 0,0166 44,69 

Всього електрична енергія 

х х 35 081,08 х х 48 720,72 х х 13 639,64 

 

Витрати на реагенти 

Загальні витрати Підприємства на придбання реагентів складають 809,08 тис. грн, 

що на 698,05 тис. грн ( 46,32% ) меньше скорегованих планових витрат 1 507,13 тис. грн.  

Витрати враховані в 

тарифі 

Кориговані 

планові витрати 

відповідно до 

фактичних 

обсягів реалізації 

Фактичні витрати Відхилення 

К-

сть, т 

Ціна 

реагенту, 

Вартість 

тис. грн. 

Вартість, тис. 

грн. 

К-сть, 

т 

Ціна 

реагенту, 

Вартість 

тис. грн. 

К-

сть, т 

Ціна 

реагенту, 

Вартість, 

тис. грн. 
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тис. грн/т тис. грн/т тис. грн/т 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гіпохлорит натрію  марки «А» 

89,63 19,167 1 717,81 1 507,13 73,01 9,497 694,11 -16,62 -9,670 -813,81 

Гіпохлорит натрію  марки «А» виготовлений гідролізною установкою Підприємства 

х х х х х х 114,97 х х х 

Всього 

х х 1 717,81 1 507,13 х х 809,08 х х -698,05 

 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» по статті 

«витрати на оплату праці» з централізованого водопостачання у 2021 році склали 48 032,51 

тис. грн, що на 5 096,07 тис. грн (9,59 %) менше коригованих планових витрат, згідно з 

фактичними обсягами реалізації, 53 128,58 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Кориговані планові витрати, 

згідно фактичних обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати  Відхилення 

Середнь

о-

облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середнь

о-

облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо

-облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 108 14 267,59 11 009,00 108 12 199,77 9 413,00 0 -2 067,82 -1 596,00 

Загальновиробнич

і 
182 30 501,93 13 966,00 182 27 131,18 12 422,00 0 -3 370,75 -1 544,00 

Адміністративні 25 5 341,45 17 805,00 25 5 495,02 18 317,00 0 1 53,57 512,00 

Збут 23 3 017,61 10 933,00 23 3 206,54 11 618,00 0 1 88,93 685,00 

Всього 338 53 128,58 13 099,00 338 48 032,51 11 842,00 0 -5 096,07 -1 257,00 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» по статті 

«відрахування на соціальні заходи» з централізованого водопостачання у 2021 році склали 

10 438,35 тис. грн, що на 1 249,94 тис. грн (10,69 %) менше коригованих планових витрат, 

згідно з фактичними обсягами реалізації, 11 688,29 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані 

в тарифі, 

тис. грн 

Кориговані планові 

витрати, згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту 

від скоригованого 

плану, тис. грн 

Відхи-

лення, 

% 

Прямі 3 577,64 3 138,87 2 699,37 -439,50 -14,00 

Загальновиробничі 7 648,45 6 710,42 5 852,83 -857,59 -12,78 

Адміністративні 1 339,38 1 175,12 1 186,30 11,18 0,95 

Збут 756,68 663,88 699,85 35,97 5,42 

Всього 13 322,15 11 688,29 10 438,35 -1 249,94 -10,69 

 

Фактичні витрати Підприємства у 2021 році по статті «підкачка води сторонніми 

організаціями» у складі інших прямих витрат з централізованого водопостачання склали 

622,88 тис. грн, що на 2 846,11 тис. грн (82,04 %) менше коригованих планових витрат, 

згідно з фактичними обсягами реалізації, 3 468,99 тис. грн. 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів  

Фактичні витрати Підприємства у 2021 році по статті «підкачка води сторонніми 

організаціями» у складі інших прямих витрат з централізованого водопостачання склали 

622,88 тис. грн, що на 2 846,11 тис. грн (82,04 %) менше коригованих планових витрат, 

згідно з фактичними обсягами реалізації, 3 468,99 тис. грн. 
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За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованого на 

фактичний обсяг реалізації встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало 10 094,87 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 17 371,23 тис. грн, в 

цілому перевитрати склали 7 276,36 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  1 507,13 809,08 -698,05 

реагенти в інших загальновиробничих 

витратах (реактиви для лабораторії 

Підприємства) 

244,15 39,45 -204,70 

витрати на оплату праці  53 128,58 48 032,51 -5 096,07 

відрахування на соціальні заходи 11 688,29 10 438,35 -1 249,94 

підкачка води сторонніми організаціями 3 468,99 622,88 -2 846,11 

ВСЬОГО: 70 037,14 59 942,27 -10 094,87 

Показники витрат 

Кореговані 
планові витрати, 
згідно фактичних 
обсягів реалізації,  

тис. грн 

Фактичні витрати, 

тис. грн 
Перевитрати,  

тис. грн 

електроенергія 35 081,08 48 720,72 13 639,64 

операційна оренда ОЗ та інших необоротних 

активів 
85,22 1 079,79 994,57 

опалення 277,08 755,9 478,82 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

3 399,25 3 494,17 94,92 

пожежна та сторожова охорона 1 386,89 3 550,17 2 163,28 

ВСЬОГО: 40 229,52 57 600,75 17 371,23 

РАЗОМ: 110 266,66 117 543,02 7 276,36 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» склала 130 308,22 тис. грн, що на 

18 987,19 тис. грн (17,06 %) більше скорегованих планових витрат 111 321,03 тис. грн.  

 

   Електроенергія  

За підсумками 2021 року РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» фактично здійснив 

витрат по статті «електроенергія» з централізованого водовідведення більше на 8 405,84 

тис. грн (34,56 %) відносно коригованих планових витрат згідно фактичних обсягів 

реалізації.  

Найменування показників (статті 

витрат) 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

Електроенергія у складі прямих 

матеріальних витрат 
23 127,28 31 705,97 8 578,69 37,09 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
1 072,83 940,15 -132,68 -12,37 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
103,03 82,03 -21,00 -20,38 

Електроенергія у витратах на збут 22,69 3,50 -19,18 -84,56 

Разом: 24 325,83  32 731,66 8 405,84 34,56 
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Витрати на очищення власних стічних вод 

Загальні фактичні витрати Підприємства по статті «витрати на очищення власних 

стічних вод іншими суб’єктами господарювання» з централізованого водовідведення у 2021 

році склали 19 642,30 тис. грн, що на 4 075,64 тис. грн (26,18 %) більше коригованих 

планових витрат, згідно з фактичними обсягами реалізації, 15 566,66 тис. грн 

 

 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» по статті 

«витрати на оплату праці» з централізованого водовідведення у 2021 році склали 47 753,03 

тис. грн, що на 684,54 тис. грн (1,41 %) менше коригованих планових витрат, згідно з 

фактичними обсягами реалізації, 48 437,57 тис. грн. 

Статті витрат 

Кориговані планові витрати, 

згідно фактичних обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати  Відхилення 

Середньо

-облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо

-облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Прямі 141 16 401,40 9 694,00 141 15 058,39 8 900,00 0 -1 343,01 -794,00 

Загальновиробничі 150 24 576,23 13 653,00 150 24 493,20 13 607,00 0 -83,03 -46,00 

Адміністративні 20 4 766,91 19 862,00 20 5 179,19 21 579,00 0 412,28 1717,00 

Збут 19 2 693,03 11 811,00 19 3 022,25 13 255,00 0 329,22 1444,00 

Всього 330 48 437,57 12 177,00 330 47 753,03 12 059,00 0 -684,54 -118,00 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» по статті 

«відрахування на соціальні заходи» з централізованого водовідведення у 2021 році склали 

10 396,22 тис. грн, що на 260,05 тис. грн (2,44 %) менше коригованих планових витрат, 

згідно з фактичними обсягами реалізації, 10 656,27тис. грн. 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані 

в тарифі, 

тис. грн 

Кориговані планові 

витрати, згідно з 

фактичними обсягами 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення факту 

від скоригованого 

плану, тис. грн 

Відхи-

лення, 

% 

Прямі 4 246,89 3 608,31 3 379,39 -228,92 -6,34 

Загальновиробничі 6 363,63 5 406,77 5 239,09 -167,68 -3,10 

Адміністративні 1 234,32 1 048,72 1 118,12 69,40 6,62 

Збут 697,32 592,47 659,62 67,15 11,33 

Всього 12 542,16 10 656,27 10 396,22 -260,05 -2,44 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» по статті 

«витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів» з централізованого водовідведення у 2021 році склали 657,03 тис. 

грн, що на 471,46 тис. грн (254,06 %) більше коригованих планових витрат, згідно з 

фактичними обсягами реалізації, 185,57 тис. грн. 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» на 2021 рік, скоригованого на 

фактичний обсяг реалізації встановлено, що недофінансування окремих статей витрат 

склало 1 506,69 тис. грн, перевитрати за окремими статтями склали 13 482,00 тис. грн, в 

цілому перевитрати склали 11 975,31 тис. грн (без ПДВ).  

 
Показники витрат Кореговані планові Фактичні Недофінансування, 
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витрати, згідно 
фактичних обсягів 

реалізації,  
тис. грн 

витрати, тис. 

грн 

тис. грн 

витрати на оплату праці  48 437,57 47 753,03 -684,54 

відрахування на соціальні заходи 10 656,27 10 396,22 -260,05 

пожежна та сторожова охорона 875,46 313,36 -562,1 

ВСЬОГО: 59 969,30 58 462,61 -1 506,69 

Показники витрат 

Кореговані планові 
витрати, згідно 

фактичних обсягів 
реалізації,  
тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

електроенергія 24 325,83  32 731,66 8 405,84 

витрати на очищення власних стічних вод 

іншими суб’єктами господарювання 
15 566,66 19 642,30 4 075,64 

операційна оренда ОЗ та інших необоротних 

активів 
207,54 241,35 33,81 

опалення 261,33 749,34 488,01 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

185,57 657,03 471,46 

реагенти 8,50 15,75 7,25 

ВСЬОГО: 40 555,43 54 037,43 13 482,00 

РАЗОМ: 100 524,70 112 500,04 11 975,31 

 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

У 2021 році з бюджету органів місцевої влади РОВКП ВКГ 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» було виділено фінансування на загальну суму  

14 362,00 тис. грн.  

Підприємством у 2021 році кошти отримані з місцевого бюджету на виконання ППР 

та ІП не використовувалися. 

 

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 7 276,36 перевитрати 

централізоване водовідведення 2021 рік 11 975,31 перевитрати 
 

5 
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 № 372 с.66-67) 

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» не дотримувалося затвердженого 

фінансового плану здійснення заходів Інвестиційної програми на 2021 рік. 

 

6 
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 
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водопостачання та централізованого 

водовідведення, а саме пункту 2.1 глави 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 НКРЕКП від 

31.05.2017 № 717, щодо необхідності                                     

ґрунтування усіх показників звітів на достовірних 

даних первинного (бухгалтерського) та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 

що забезпечує можливість порівняння і контролю 

даних 

(п. 2.39 Акта № 372 с.67-70) 

Перевіркою встановлено, що РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» при заповненні 

форм звітності за 2021 рік зазначило показники які не відповідають даних первинного 

(бухгалтерського) обліку, а саме: 

№ 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата» за січень-

грудень 2021 року, (табл.2.39.1). Відповідно до бухгалтерського обліку Ліцензіат не 

обліковує обсягів води/очищення стічних вод, які не реалізовані зовнішнім покупцям, а 

використані ліцензіатом для внутрішніх потреб при здійснення неліцензованої  діяльності з 

постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових мереж; 

№ 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна), № 12-НКРЕКП-інвестиції 

водопостачання/водовідведення (річна) за 2021 рік. 

Відкориговані звіти за формами № 9-НКРЕКП та № 12-НКРЕКП були надані у ході 

перевірки (листи від 26.12.2022  № 3756/01-11, № 3767/01-11 та № 3768/01-11). 
 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 30.12.2022 № 3827, службову записку 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

від 05.01.2023 № 21/19-22 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

   Постанову «Про накладення штрафу на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» 

           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 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361678) за зазначені 

порушення. 

 

 

 

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  РІВНЕНСЬКЕ 

ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення  
  
 
 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ січня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової перевірки від 27 грудня 2022 року № 372, 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 06 грудня  

2022 року № 1637 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», посвідчення на проведення планової перевірки від 

02 листопада 2022 року № 375, установлено, що РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ 



2 
 

 

 

ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

(код ЄДРПОУ 03361678) 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: 

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,  

пункту 2.1 глави 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, щодо необхідності                                     

ґрунтування усіх показників звітів на достовірних даних первинного 

(бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що 

забезпечує можливість порівняння і контролю даних; 

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 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням. 

          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 РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»  

(код ЄДРПОУ 03361678) штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) 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,  

пункту 2.1 глави 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, щодо необхідності                                     

ґрунтування усіх показників звітів на достовірних даних первинного 

(бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що 

забезпечує можливість порівняння і контролю даних; 

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 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 
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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»). 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 2023 року_____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 

 

«____»_________________________ 20__ року                                                                                                                          _____________________________ 

 

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

