
 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

____    ____________ 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» 

Сектором НКРЕКП у Закарпатській 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), за посвідченням від 

 04 листопада 2022 року № 377 з 12 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року 

проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» (далі – КП «Водоканал м. Ужгорода», 

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 30 грудня  

2022 року № 378 (далі – Акт № 378), 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 № 378 с. 5-7 ) 

 

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 
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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 № 378  с. 9-10) 

КП «ВОДОКАНАЛ м. УЖГОРОДА» листом від 28.12.2022 № 1732 надало до 

НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Закарпатській області оновлені Відомості про засоби 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення, що містять зміни які відбулись станом на 31.12.2021. 

3 
підпункт 18 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення відповідно до умов договору, 

укладеного в установленому порядку 

                   (п. 2.12 Акта № 378  с. 20-22) 

Станом на 31.12.2021 Підприємством укладено 49 989 договорів зі споживачами про 

надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення або 

99,4% з 50 292 необхідних договорів. Потребує укладення  договорів станом на 31 грудня 

2021 року за категорією  «інші споживачі» (вводи  в багатоквартирні будинки)  

1 151 договорів (із необхідної кількості 1383 укладено 232 договори, що складає 16,8 %) та 

за категорією «населення» 303 договори зі споживачами багатоквартирних будинків (із 

необхідної кількості 37 920 укладено 38 223 договорів, що складає 99,2 %). 

Станом на 01.05.2022 КП «ВОДОКАНАЛ м. УЖГОРОДА» було введено в дію вимоги 

п.5 статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в частині застосування до 

споживачів, які не обрали відповідну модель господарських відносин  чи не звернулися 

самостійно до підприємства, індивідуального  договору, що є публічним договором 

приєднання. Отже, станом на час перевірки зі всіма фізичними особами, які до 01.05.2022 

самостійно не обрали модель, заключено публічний договір приєднання. 

Таким чином станом на 01.05.2022 порушення усунуто. 

 

4 
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 № 378  с. 24-26) 
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За 2021 рік нарахування за спожиту Підприємством електричну енергію становили 

 50 634,6 тис. грн (без ПДВ), сплачено 48 347,7 тис. грн (без ПДВ), з урахуванням наявного 

боргу на початок 2021 року рівень оплати за 2021 рік становив 88,71%. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість за спожиту електричну енергію становила                       

6 150,50 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 31.11.2022 заборгованість за 2021 рік присутня за контрагентом ТОВ 

«Енерго Збут Транс» та становить 333,33 тис. грн (без  ПДВ). 

5 
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 , 2.32 Акта № 378 с.34-54, с.57 ) 

Відхилення фактичних обсягів централізованого водопостачання від планових обсягів,  

врахованих у затверджених тарифах 

Період 

Обсяги реалізації, 

передбачені тарифом  
Фактичні обсяги 

реалізації (тис. м³) 

Відхилення  Відхилення 

(тис. м³) (тис. м³) (%) 

Централізоване водопостачання 

2021 5 530,52 5 036,30 -494,22 -8,94 

Централізоване водовідведення 

2021  5 756,06 5 511,90 -244,16 -4,24 

 
 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних Підприємства фактична повна 

собівартість централізованого водопостачання склала 105 949,96 тис. грн, що на  

2 114,87 тис. грн (2,04%) більше скоригованих планових витрат 103 835,086 тис. грн.  

 

У 2021 році відхилення фактичних втрат та витрат води від затверджених у діючих 

тарифах з врахуванням фактичних обсягів реалізації склало: 

 
Рівень втрат та витрат Відхилення фактичного рівня втрат та 

витрат  від затверджених у діючих 

тарифах з врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

 Передбачений ІТНВПВ, з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Фактичний за даними річної 

звітності 

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

1 2 3 4 5 6 

3 287,73 37,32 3 773,20 42,83 485,47 5,51 

 

Розрахунок вартості електроенергії та реагентів в понаднормативних витратах та 

втратах води (з урахуванням натуральних показників) у 2021 році 

Обсяг понаднормативних втрат та витрат, тис. м3 1 485,47 

Витрати електроенергії, грн/м3 2 5,3918 

Витрати на реагенти, грн/м3 3 0,7709 

Вартість електроенергії на понаднормативні втрати, тис. грн 4=1х2 2 617,56 

Понаднормативні витрати на реагенти, тис. грн 5=1х3    374,23 

Збільшення вартості реагентів та електроенергії спричинене 

перевищенням нормативних втрат, тис. грн 
6=4+5 2 991,79 

 

  Електроенергія  

за підсумками 2021 року без врахування вартості електроенергії спричинене 

перевищенням нормативних втрат, склалось недофінансування витрат на електроенергію на 

суму 285,48 тис. грн (27 240,19 тис. грн – 27 525,67 тис. грн).  
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Найменування показників 

Кориговані  

планові витрати, 

згідно фактичних 

обсягів реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

без урахування 

понаднорматив- 

них, тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури  

тарифів,  

тис. грн 

Відхилення,  

% 

Електроенергія у складі прямих 

матеріальних витрат 
27 154,77 29 189,00 26 571,44 -583,33 -2,15 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
276,54 271,95 271,95 -4,59 -1,66 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
37,34 375,72 375,72 338,38 906,21 

Електроенергія у складі витрат 

на збут 
57,02 21,08 21,08 -35,94 -63,03 

Всього електроенергія 27 525,67 29 857,75 27 240,19 -285,48 -1,04 

 

 

Електроенергія 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних 

обсягів реалізації 

Факт 

Відхилення фактичних 

даних від передбачених у 

тарифі 

 
тис.  

кВт·год 
Ціна, 

грн/кВт·год 
Вартість, 
 тис. грн 

тис.  
кВт·год 

Ціна 

грн/кВт·го

д 

Вартість, 
тис. грн 

тис.  
кВт·год 

Ціна, 

грн/кВт·г

од 

Вартість,  
тис. грн 

електрична енергія  

1 класу напруги 
4 365,11 2,3614 10 307,78 4 708,34 2,2919 10 489,00 343,23 -0,07 181,22 

електрична енергія  

2 класу напруги 
5 062,48 3,3559 16 988,54 5 659,54 3,3182 19 023,20 597,06 -0,04 2 034,66 

реактивна 

електрична енергія 
1 762,90 0,1301 229,35 2745,44 0,1263 345,55 982,54 0,00 116,20 

Разом х  x 27 525,67 х x  29 857,75 х  x 2 332,08 

 

Витрати на реагенти 

за підсумками 2021 року без врахування вартості реагентів спричинене 

перевищенням нормативних втрат, склалось недофінансування витрат за статтею «Витрати 

на реагенти» на суму 842,56 тис. грн (3 039,77 тис. грн – 3 882,33 тис. грн).  

Назва 

реагенту 

Залишки на 

початок 
року2021  

Скориговані витрати 

враховані в тарифі 
Фактичні витрати Відхилення 

Залишки на 

кінець року 2021 
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Хлор 

рідкий  
2,9 52,06 31,25 5 827,67 1 816,68 28,02 45151,19 1265,21 -3,23 -12 976,48 -551,35 4,306 190,906 

Коагулян
т 

42,49 10,34 162,37 12 722,15 2 065,65 166,81 12882,09 2148,79 4,44 159,94 83,14 41,396 569,207 

Сода  х х 0 0 0 0 0 0 - - - 

 

х 

 

х 

Разом х х х х 3 882,33 х х 3 414,00   -468,33 

 

х 

 

х 

 

Найменування 

показників 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації,  

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Фактичні витрати 

без урахування 

понаднормативних,  

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифів, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

Витрати на реагенти 3 882,33 3 414,00 3 039,77 -842,56 -21,70 

 

 

Витрати на оплату праці 
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Загальні фактичні витрати Підприємства на оплату праці у 2021 році склали 47 383,96 

тис. грн, що на 2 559,45 тис. грн (5,12%) менше скоригованого рівня витрат 49 943,41 тис. 

грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 
Кориговані витрати, 

 враховані в тарифах  
Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність  

фонд оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата, грн 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Середньо-

облікова 

чисель-

ність 

фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, 

грн 

Прямі 171,00 28 880,68 14 074,41 171,00 27 769,00 13 532,65 0 -1111,68 -541,76 

Загально-

виробничі 
85,90 15 639,96 15 172,64 86,00 14 182,00 13 742,25 0,10 -1 457,96 -1 430,40 

Адміністративн

і 
8,37 2 656,65 26 450,12 8,00 2 665,37 27 764,31 -0,37 8,72 1314,20 

Збут 16,73 2 766,12 13 778,22 17,00 2 767,59 13 566,59 0,27 1,47 -211,63 

Всього 282,00 49 943,41 14 758,69 282,00 47 383,96 14 002,35 0 -2 559,45 -869,58 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати  Підприємства  на відрахування на соціальні заходи у 2021 

році склали 8 910,24 тис. грн, що на 2 077,31  тис. грн (18,90%) менше скорегованого рівня 

витрат 10 987,55 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Кориговані 

планові витрати, 

згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скорегованого 

плану, тис. грн 

Відхилення, 

% 

Прямі 6 977,25 6 353,75 5 416,00 -937,75 -14,76 

Загальновиробничі 3 778,44 3 440,79 2 264,00 -1 176,79 -34,20 

Адміністративні 641,82 584,46 671,93 87,47 14,96 

Збут 668,26 608,55 558,31 -50,24 -8,26 

Всього 12 065,77 10 987,55 8 910,24 -2 077,31 -18,90 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів  

Загальні фактичні витрати Підприємства, пов’язані зі сплатою податків, зборів та 

інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році склали                         

1 749,00 тис. грн, що на 492,56 тис. грн (39,20%) більше скоригованого планового рівня 

витрат 1 256,44 тис. грн. 

 

Найменування показників 

Кориговані планові витрати, 

відповідно до фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичн

і 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту від 

планових 

скоригованих витрат,  

тис. грн 

Загальновиробничі витрати 

плата за користування надрами 481,35 603,00 121,65 

збір за спеціальне використання 

прісних водних ресурсів 
523,95 870,00 346,05 

плата за землю 251,14 276,00 24,86 

ВСЬОГО: 1 256,44 1 749,00 492,56 

 

За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2021 рік, скоригованого на фактичний обсяг реалізації  встановлено, що 

недофінансування окремих статей витрат склало 5 779,24 тис. грн, перевитрати за окремими 

статтями склали 657,92 тис. грн, в цілому недофінансування витрат склало  

5 121,32  тис. грн. 
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Показники витрат 2021 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Недофінансування, тис. 

грн 

Електроенергія без врахування 

понаднормативних витрат 
27 525,67 27 240,19 -285,48 

витрати на оплату праці  49 943,41 47 383,96 -2 559,45 

відрахуваннями на соціальні заходи 10 987,55 8 910,24 -2 077,31 

витрати на реагенти без врахування 

понаднормативних витрат 
3 882,33 3 039,77 -842,56 

Внески НКРЕКП 93,63 79,19 -14,44 

ВСЬОГО 92 432,59 86 653,35 -5 779,24 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

операційна оренда основних засобів у 

складі інших загальновиробничих  

витрат 

305,62 340,00 34,38 

охорона об'єктів виробничого та 

загальновиробничого призначення у 

складі інших загальновиробничих  

витрат 

79,02 210,00 130,98 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових 

платежів 

1 256,44 1 749,00 492,56 

ВСЬОГО 1 641,08 2 299,00 657,92 

В ЦІЛОМУ 94 073,67 88 952,35 -5 121,32 

 

Централізоване водовідведення 

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

собівартість централізованого водовідведення склала 66 777,04 тис. грн, що на 6 234,72 тис. 

грн (10,30%) більше скоригованих планових витрат 60 542,33 тис. грн.  

 

   Електроенергія  

Загальні витрати Підприємства на електроенергію у складі прямих матеріальних 

витрат у 2021 році відповідно до звітних даних склали 20 368,00 тис. грн, що на 1 875,27 

тис. грн (10,14 %) більше скоригованого планового рівня витрат 18 492,73 тис. грн. 

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 18 492,73 20 368,00 1 875,27 10,14 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 251,33 166,05 -85,28 -33,93 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 34,00 230,28 196,28 577,22 

Електроенергія у складі витрат 

на збут 51,83 12,92 -38,91 -75,07 

Разом 18 829,89 20 777,25 1 947,36 10,34 

 

 

Найменування показників 

 (статті витрат) 

Кориговані 

планові витрати, 

згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури 

тарифу, тис. грн 

Відхилення, 

% 
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тис. грн 

Електроенергія у складі прямих 

матеріальних витрат 18 492,73 20 368,00 1 875,27 10,14 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 251,33 166,05 -85,28 -33,93 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 34,00 230,28 196,28 577,22 

Електроенергія у складі витрат 

на збут 51,83 12,92 -38,91 -75,07 

Разом 18 829,89 20 777,25 1 947,36 10,34 

 

Витрати на оплату праці 

Загальні фактичні витрати Підприємства на оплату праці у 2021 році склали  

28 535,04 тис. грн, що на 838,45 тис. грн (3,03%) більше планового рівня витрат  

27 696,59 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті 

витрат 

Передбачено тарифом, з 

врахуванням фактичних обсягів 

реалізації 

Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Середньо-
облікова 

чисельність 

фонд оплати 

праці, 
середня- 
заробітна 

плата, грн 

Середньо-
облікова 

чисельність 

фонд оплати 

праці, 

середня- 

заробітна 

плата, грн 

Середньо-

облікова 

чисельніст
ь 

фонд оплати 

праці, 

середня 

заробітна 

плата, грн 

тис. грн тис. грн грн тис. грн грн 

Прямі 105,00 15 520,62 12 317,95 107 16 633,00 12 954,05 2,00 1 112,38 636,10 
Загально-

виробничі 47,10 9 017,22 15 954,03 47 8 488,00 15 049,65 -0,10 -529,22 -904,38 
Адміністра

тивні 4,63 1 547,50 27 852,70 5 1 675,63 27 927,10 0,37 128,13 74,40 

Збут 9,27 1 611,26 14 484,53 9 1 738,41 16 096,43 -0,27 127,16 1 611,90 

Всього 166,00 27 696,59 13 903,91 168,00 28 535,04 14 154,29 2,00 838,45 250,37 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Загальні фактичні витрати Підприємства на відрахування на соціальні заходи у 2021 

році склали 5 775,76 тис. грн, що на 317,49 тис. грн (5,21%) менше скоригованого рівня 

витрат 6 093,25 тис. грн, врахованого у структурі тарифу. 

Статті витрат 

Витрати, 

враховані в 

тарифі, 

тис. грн 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

факту від 

скорегованого 

плану, 

тис. грн 

Відхилення, 

% 

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

Прямі 3 565,79 3 414,54 3 128,00 -286,54 -8,39 

Загальновиробничі 2 071,66 1 983,79 1 875,00 -108,79 -5,48 

Адміністративні 355,53 340,45 422,07 81,62 23,97 

Збут 370,18 354,48 351,69 -3,78 -1,06 

Всього 6 363,16 6 093,25 5 775,76 -317,49 -5,21 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

Загальні фактичні витрати Підприємства, пов’язані зі сплатою податків, зборів та 

інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів у 2021 році склали 747,00 

тис. грн, що на 33,72 тис. грн (4,32%) менше скоригованого планового рівня  780,72 тис. грн. 

Найменування  

показників 

Планові 

витрати 

закладені у 

тариф,  

тис. грн 

Кориговані планові 

витрати відповідно 

до фактичних обсягів 

реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

Відхилення факту 

від планових 

скоригованих 

витрат,  

тис. грн 

Відхилення, 

% 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ 

податок за землю 46,00 43,95 47,00 3,05 43,95 

екологічний податок 769,00 736,77 700,00 -36,77 -736,77 

ВСЬОГО 815,00 780,72 747,00 -33,72 -4,32 
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За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення на 2021 рік, скоригованих на фактичний обсяг реалізації за поточний рік, 

встановлено, що недофінансування окремих статей витрат склало 360,11 тис. грн, 

перевитрати за окремими статтями склали 2 877,85 тис. грн, в цілому перевитрати склали                

2 517,74 тис. грн. 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Недофінансування, тис. 

грн 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 
6 093,25 5 775,76 -317,49 

Внески НКРЕКП 54,10 45,20 -8,90 

витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, 

передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

780,72  747,00 -33,72 

ВСЬОГО 6 928,07 6 567,96 -360,11 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, тис. 

грн 

Перевитрати,  

тис. грн 

електроенергія у складі прямих 

матеріальних  загальновиробничих, 

адміністративних, витрат на збут   

18 829,89 20 777,25 1 947,36 

витрати на оплату праці  27 696,59 28 535,04 838,45 

операційна оренда основних 

засобів у складі інших 
загальновиробничих  витрат 

176,21 217,00 40,79 

охорона об'єктів виробничого та 

загальновиробничого призначення 

у складі інших загальновиробничих  

витрат 

60,75 112,00 51,25 

ВСЬОГО 46 763,44 49 641,29 2 877,85 

В ЦІЛОМУ 53 691,51 56 209,25 2 517,74 

 

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 КП «ВОДОКАНАЛ м. УЖГОРОДА»    

було виділено фінансування на загальну суму 1 388,30 тис. грн, у тому числі 1 050,00 тис. 

грн на діяльність з централізованого водопостачання та 338,30 тис. грн на діяльність з 

централізованого водовідведення. 

 

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

та ІП не використовувалися. 

 

Зведена інформація щодо відхилення фактичного фінансування статей витрат від 

встановлених в тарифах з урахуванням фактичних обсягів реалізації: 

 
Вид послуги відхилення Примітка 

централізоване водопостачання 2021 рік -5 121,32 недофінансування 

централізоване водовідведення 2021 рік 2 517,74 перевитрати 
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При цьому сума недофінансування 5 121,32 тис. грн включає: 

недофінансування витрат на електроенергію у сумі 285,48 тис. грн, 

економія коштів за окремими статтями  у сумі 4 835,84 тис. грн. 

 

 

Дохід від надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення за діючими тарифами у 2021 році 

Вид діяльності 

Плановий 

дохід у 

структурі 

тарифів,  

тис. грн 

Плановий дохід, 

скоригований на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. 

грн 

Фактичний 

дохід, 

тис. грн 

Відхилення від 

планового 

скоригованого 

доходу, тис. грн 

Відхилення,   

% 

2021 рік 

Централізоване 

водопостачання 
116 839,73 106 398,66 106 228,00 -170,66 -0,16 

Централізоване 

водовідведення 
64 200,14 61 476,90 61 535,00 58,10 0,09 

 

6 
підпункт 14 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо не допущення перехресного субсидіювання 

(п. 2.29 Акта № 378 с.54-55) 

Згідно з аналізом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання  та 

централізованого водовідведення за 2021 рік  відхилення витрат за окремими статтями в 

структурі тарифів на централізоване водопостачання та на централізоване водовідведення 

на 2021 рік становить недофінансування  -5 121,32 тис. грн (без врахування вартості 

електроенергії та реагентів в понаднормативних витратах та втратах води у сумі  

2 991,79 тис. грн)  та перевитрати +2 517,74 тис. грн відповідно. 

Зазначене свідчить про фінансування діяльності з централізованого водовідведення 

за рахунок доходів від провадження діяльності з централізованого водопостачання 

(перехресне субсидіювання). 

 
 Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

% 

 у загальній 

сумі 

Фактичні 

витрати,  

тис. грн 

 

%  

у загальній 

сумі 

Відхилення, 

% 

водопостачання 94 073,67 63,66 88 952,16 61,28 2,39 

водовідведення 53 691,51 36,34 56 209,05 38,72 2,39 

Всього 147 765,18 100 145 161,21 100  
 

7 
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 КМУ від 09.10.2013 № 750  
(п. 2.36 Акта № 378 с.62-63) 
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Перевіркою встановлено, що перерахування коштів з поточних рахунків 

Підприємства на рахунок із спеціальним режимом використання протягом періоду, що 

перевірявся, здійснювалось не щоденно. 

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 № 378 с.64-65) 

КП «ВОДОКАНАЛ М. УЖГОРОДА»   не дотримувалося затвердженого фінансового 

плану здійснення заходів Інвестиційної програми на 2021 рік. 

 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 03.01.2023 № 15, службову записку 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

від 06.01.2023 № 25/19-23 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

   Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

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

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

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

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

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» (код ЄДРПОУ 03344326) за зазначені порушення. 

 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону 

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

енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, 

зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» у строк 

до 31 березня 2023 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, Інвестиційну програму на 2023 рік, включивши 

додаткові заходи без джерел фінансування на загальну суму недофінансування/економії в 

розмірі 4 835,84 тис. грн (без ПДВ), що виникла за статтями витрат у структурі тарифу на 

централізоване водопостачання на 2021 рік. 

Про включення додаткових заходів до Інвестиційної програми на 2023 рік письмово 

повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, та Сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, у Закарпатській області (з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів) не пізніше 15 робочих днів після закінчення 

строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. 

У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» вимог абзаців першого та другого цього пункту Департаменту із регулювання 
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відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення 

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

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

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на 

засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» шляхом їх коригування в бік зменшення на суму 

недофінансування/економії, що виникла за статтями витрат у структурі тарифу на 

централізоване водопостачання на  2021 рік; 

 

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

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

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

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

централізоване  водопостачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» 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 

285,48 тис. грн (без ПДВ) недофінансування, що виникла  у 2021 році за статтями витрат у 

структурі тарифу на централізоване водопостачання, 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  КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МІСТА УЖГОРОДА» за 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, у результаті розгляду ___ січня  

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

планової перевірки від 30 грудня 2022 року № 378, 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 

04 листопада 2022 року № 377, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» 

(код ЄДРПОУ 03344326) порушило Ліцензійні умови провадження 
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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;  

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 8 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

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

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, 

використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання; 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання ліцензіатом 

послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому 

порядку. 

          Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

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

України «Про природні монополії» накласти на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» 

(код ЄДРПОУ 03344326) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) 

гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

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

водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку споживача сплачувати за електричну 

енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення» у частині дотримання структури тарифів; 

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 8 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині щоденного 

перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий 

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

воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог 

Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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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 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання 

інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з 

використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення 

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 

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

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване 

водопостачання та/або централізоване водовідведення, а також використання 

коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, за цільовим призначенням; 

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопущення 

перехресного субсидіювання; 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання ліцензіатом 

послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому 

порядку. 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

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

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої 

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

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

заходів державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» у строк до  

31 березня 2023 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, Інвестиційну 

програму на 2023 рік, включивши додаткові заходи без джерел фінансування на 

загальну суму недофінансування/економії в розмірі 4 835,84 тис. грн (без ПДВ), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
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що виникла за статтями витрат у структурі тарифу на централізоване 

водопостачання на 2021 рік. 

Про включення додаткових заходів до Інвестиційної програми на 2023 рік 

письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Сектор 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, у Закарпатській області (з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів) не пізніше 15 робочих днів після 

закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. 

У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» вимог абзаців першого та другого 

цього пункту Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного 

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

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» шляхом їх коригування в бік зменшення на суму 

недофінансування/економії, що виникла за статтями витрат у структурі тарифу 

на централізоване водопостачання на  2021 рік. 

 

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного 

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

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» 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 285,48 тис. грн (без ПДВ) 
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недофінансування, що виникла  у 2021 році за статтями витрат у структурі 

тарифу на централізоване водопостачання, при найближчому перегляді тарифів. 

 

 

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) 

 

 


