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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»  

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, здійснення заходу державного 

регулювання»; 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»  

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  
 

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  

30 грудня 2022 року № 1957 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ», за посвідченням від 21 листопада 2022 року № 398 з 22 грудня 

2022 року по 18 січня 2023 року проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(далі – КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ», 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 18 січня 2023 року № 41 (далі – Акт № 41), 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 
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водопостачання та водовідведення» у частині 

дотримання структури тарифів;      

абзаців першого – третього підпункту 2 пункту 2 

постанови НКРЕКП від 14.07.2021 № 1149  «Про 

накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» у частині  подання до 

31 серпня 2021 року до НКРЕКП змін до 

Інвестиційної програми на 2021 рік, включивши 

невикористані кошти з водопостачання, що були 

передбачені як джерела фінансування Інвестиційної 

програми на 2020 рік, у сумі 930,29 тис. грн (без 

ПДВ). 

(п.1.3 Акта № 41 с. 5-8 ) 

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. 

Перевіркою встановлено, що КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» не подало зміни до 

Інвестиційної програми на 2021 рік на суму невикористаних коштів з водопостачання у 

розмірі 930,29 тис. грн (без ПДВ), що були передбачені як джерела фінансування 

Інвестиційної програми на 2020 рік, на вимогу абзаців першого – третього підпункту 2 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 14.07.2021 № 1149.   

Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863  будо здійснено коригування витрат 

тарифу на централізоване водопостачання з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 

14.07.2021 № 1149 у розмірі 7 465,785 тис. грн, у тому числі сума 930,29 тис. грн 

невикористаних коштів ІП-2020. 

 

 

2 

підпункт 19 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуги з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених 

приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам Технічного регламенту  

(п. 2.13 Акта № 41 с. 23-25) 

Станом на 31.12.2021 за категорією споживачів «бюджетні установи» стан 

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

споживачі» – 100,0%, «населення» – обладнано 12 725 і необхідних 18 395 точок обліку, або 

69,17%. 

Довідково: у 2022 році Підприємством проведено процедуру визначення переможця 

конкурсних торгів на виконання робіт зі встановлення приладів обліку, укладено договори 

та виконані роботи, передбачені умовами договорів. 

Протягом 2022 року було встановлено 298 комерційних приладів обліку.  

3 
підпункт 25 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

щодо забезпечення комерційного обліку 

електричної енергії з використанням даних, 

отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії  

(п. 2.17 Акта № 41 с. 28) 
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що на момент проведення даної 

перевірки у КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» проводяться роботи із впровадження 

автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ) на 

об’єктах Підприємства субпідрядником ТОВ «ГРАНД ТЕСЛА» відповідно до проекту 

«Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами 

(АСУТП) з використанням SCADA» (виконується підрядником «UAB «ELSIS TS» у 

рамках реалізації «Другого проєкту розвитку міської інфраструктури SUIP – 2 згідно з 

контрактом від 27.04.2018 № CHS-ICB-03) за кошти Світового банку. Загальна вартість 

контракту складає: 940 079,03 USD та 1 265 979,40 EUR. Очікувана дата завершення 

реалізації проекту – березень 2023 року.  

Даний захід включений до Інвестиційних програм підприємства у 2021 - 2023 роках 

(п. 1.5.1 та п. 2.3.1). 

Станом на 31.12.2021 та на момент даної перевірки впровадження на об’єктах 

підприємства АСКОЕ не завершено. 

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 № 41 с.34-58) 

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 17 723,30 16 630,32 -1 092,98 -6,2% 

Централізоване водовідведення 

2021 15 972,50 15 318,57 -653,93 -4,1% 

Централізоване водопостачання 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних  

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водопостачання склала 169 408,00 тис. грн, що на 6 457,81 тис. грн (3,96 %) більше 

скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації –  

162 950,19 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати складають 10,19 грн/ м
3
, що на 

0,39 грн/м
3
 більше коригованих планових витрат 9,8 грн/ м

3
. 

 

  Електроенергія  

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» на електроенергію з 

централізованого водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

19 261,00 тис. грн, що на 2 184,61 тис. грн, або на 10,19 % менше скоригованого планового 

рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 21 445,61 тис. грн. 

Найменування показників (статті витрат) 

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 

матеріальних витрат 
21 445,61 18 289,00 -3 156,61 -14,72 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
0,00 884,00 884,00 -100,00 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
0,00 7,00 7,00 -100,00 

Електроенергія у складі витрат на збут 0,00 81,00 81,00 -100,00 

Разом 21 445,61 19 261,00 -2 184,61 -10,19 
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Витрати на реагенти 

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» на придбання реагентів з 

централізованого водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

23 754,57 тис. грн, що на 3 329,31тис. грн, або на 16,3 % більше скоригованого планового 

рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації –  20 425,26 тис. грн.  

Найменування показників 

Кориговані планові 

витрати згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення від 

коригованої 

структури тарифів, 

тис. грн 

хлор  2 648,12 2 224,21 -423,91 

коагулят Полвак 8 103,89 18 552,44 10 448,55 

коагулянт ProAqua 18 8 705,54 2 110,32 -6 595,22 

амопол 863,92 867,60 3,68 

флокулянт 103,80 0,00 -103,80 

Разом 20 425,26 23 754,57 3 329,31 

 

Витрати на оплату праці 

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» за статтею «Витрати на оплату 

праці» на централізоване водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

67 042,00 тис. грн, що на 427,19 тис. грн (0,63 %) менше у порівнянні зі скоригованим 

плановим рівнем витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 67 469,19 тис. грн. 

Статті 

витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Серед-

ньо- 

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата,  

грн 

Серед-

ньо- 

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, грн 

Серед-

ньо- 

облікова 

чисель-

ність 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, грн 

Прямі 157,85 31 860,69 16 820,13 170,79 27 320,00 13 330,21 12,94 -4 540,69 -3 489,92 

Загально-

виробничі 
173,84 29 606,16 14 192,25 173,33 29 173,00 14 025,75 -0,51 -433,16 -166,50 

Адміністра

тивні 
23,33 6 069,62 21 680,31 24,99 6 543,00 21 818,73 1,66 473,38 138,42 

Збут 26,46 4 368,31 13 757,59 20,89 4 006,00 15 980,53 -5,57 -362,31 2 222,94 

Всього 381,48 71 904,78 15 707,42 390,00 67 042,00 14 325,21 8,52 -4 862,78 -1 295,06 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» за статтею «Відрахування на 

соціальні заходи» на централізоване водопостачання у 2021 році відповідно до звітних даних 

склали 13 989,00 тис. грн, що на 854,23 тис. грн (5,76 %) менше скоригованого планового 

рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 14 843,23 тис. грн. 

Найменування показників 

Витрати, 

враховані 

в тарифі, 

тис. грн 

Кориговані 

планові 

витрати  

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

від 

коригованих 

планових 

витрат , 

тис. грн 

Відхилення, % 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
7 009,35 6 576,97 5 993,00 -583,97 -8,88 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат 
6 513,36 6 111,56 5 947,00 -164,56 -2,69 

Витрати на соціальні заходи у складі 

адміністративних витрат 
1 335,32 1 252,95 1 321,00 68,05 -5,43 

Витрати на соціальні заходи у складі 

збутових витрат 
961,03 901,75 728,00 -173,75 -19,27 

Всього 15 819,06 14 843,23 13 989,00 -853,23 -5,75 
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Витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів  

У 2021 році  фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водопостачання склали 3093,25 тис. грн, що на 43,27 тис. грн (1,38 %) менше скоригованого 

планового рівня витрат згідно з фактичними обсягами реалізації -  2 951,65 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) 650,71 905,00 254,29 

Рентна плата за спеціальне використання води 2 321,21 1 871,00 -450,21 

Екологічний податок 126,72 210,00 83,28 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 
37,72 107,00 69,28 

Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України 
0,16 0,25 0,09 

Разом 3 136,52 3 093,25 -43,27 

 

Фінансові витрати 

У 2021 році  фактичні фінансові витрати Підприємства (витрати на сплату відсотків 

за користування Субкредитом МБРР по проекту Розвиток міської інфраструктури) з 

централізованого водопостачання склали 761,00 тис. грн, що на 533,31 тис. грн (41,2 %) 

менше скоригованого планового рівня витрат – 1 294,31 тис. грн.  

 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансуванн

я, тис. грн 

фінансові витрати (витрати на сплату 

відсотків за користування Субкредитом 

МБРР по проекту Розвиток міської 

інфраструктури) 

1 294,31 761,00 -533,31 

 

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 4 382,06 тис. грн, перевищення витрат за 

окремими статтями склало 4582,28 тис. грн, в цілому перевищення витрат склало  

200,22  тис. грн (без ПДВ). 

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансуванн

я, тис. грн 

електроенергія 21 445,61 19 261,00 -2 184,61 

підкачка води сторонніми організаціями 17 139,70 16 894,00 -245,70 

витрати на оплату праці 67 469,19 67 042,00 -427,19 

відрахування на соціальні заходи 14 843,23 13 989,00 -854,23 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, 

зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 

3 136,52 3 093,25 -43,27 

фінансові витрати (витрати на сплату 

відсотків за користування Субкредитом 

МБРР по проекту Розвиток міської 

інфраструктури) 

1 294,31 761,00 -533,31 

внески на регулювання 172,65 152,00 -20,65 
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аудиторські послуги 120,10 47,00 -73,10 

ВСЬОГО 125 621,31 121 239,25 -4 382,06 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на реагенти 20 425,26 23 754,57 3 329,31 

опалення (теплова енергія) 553,60 1 162,00 608,40 

опалення (вугілля для опалення 

виробничих приміщень) 
549,84 821,00 271,16 

пожежна та сторожова охорона 401,59 775,00 373,41 

ВСЬОГО 21 930,29 26 512,57 4 582,28 

В ЦІЛОМУ 147 551,60 147 751,82 200,22 

 

Централізоване водовідведення 

За підсумками 2021 року відповідно до звітних даних 

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» фактична повна собівартість централізованого 

водовідведення за звітними даними склала 130 883,00 тис. грн, що на 5 327,01 тис. грн 

 (4,24 %) більше скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 

125 555,99 тис. грн, при цьому фактичні питомі витрати складають 8,54 грн/ м
3
, що на  

0,34 грн/ м
3 

більше коригованих планових витрат 8,2 грн/м
3
. 

 

   Електроенергія  

Фактичні витрати Підприємства на електроенергію централізованого водовідведення у 

2021 році відповідно до звітних даних склали 7876,00тис. грн, що на 363,76 тис. грн, або на 

4,41 % менше скоригованого планового рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 

8239,76 тис. грн. 

 

Найменування показників (статті витрат) 

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 

матеріальних витрат 
8 239,76 7 489,00 -750,76 -9,11 

Електроенергія у складі 

загальновиробничих витрат 
0,00 352,00 352,00 -100,00 

Електроенергія у складі 

адміністративних витрат 
0,00 3,00 3,00 -100,00 

Електроенергія у складі витрат на збут 0,00 32,00 32,00 -100,00 

Разом 8 239,76 7 876,00 -363,76 -4,41 

 

Витрати на оплату праці 

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» за статтею «Витрати на оплату 

праці» на централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних склали 

43 198,00 тис. грн, що на 456,88 тис. грн (1,05 %) менше у порівнянні зі скоригованим 

плановим рівнем витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 43 654,88 тис. грн. 

 

Статті витрат 

Витрати, враховані в тарифі Фактичні витрати за 2021 рік Відхилення 

Серед-
ньо 

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, грн 

Серед-
ньо 

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, грн 

Серед-
ньо 

облікова 

чисель-
ність 

Фонд 

оплати 
праці, 

тис. грн 

Середня 

заробітна 

плата, грн 

Прямі 71,78 14 786,36 17 166,30 66,61 12 740,00 15 938,55 -5,17 -2 046,36 -1 227,75 
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Загально-

виробничі 
134,06 22 830,93 14 191,98 133,67 22 530,00 14 045,78 -0,39 -300,93 -146,20 

Адміністративні 17,66 4 593,76 21 676,86 18,91 4 917,00 21 668,43 1,25 323,24 -8,43 

Збут 20,03 3 306,13 13 754,91 15,81 3 011,00 15 870,76 -4,22 -295,13 2 115,85 

Всього 243,52 45 517,18 15 576,13 235,00 43 198,00 15 318,44 -8,53 -2 319,18 733,47 

 

Відрахування на соціальні заходи 

Фактичні витрати КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» за статтею «Відрахування на 

соціальні заходи» на централізоване водовідведення у 2021 році відповідно до звітних даних 

склали 8 876,00 тис. грн, що на 728,08  тис. грн (7,58 %) менше скоригованого планового 

рівня витрат згідно фактичних обсягів реалізації – 9 604,08 тис. грн. 

Найменування показників 

Витрати, 

враховані 

в тарифі, 

тис. грн 

Кориговані 

планові 

витрати  
Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Відхилення 

від 

кориговани

х планових 

витрат , 

тис. грн 

Відхилення, % 

Витрати на соціальні заходи у складі 

прямих витрат 
3 253,00 

3119,91 
2 742,00 -377,91 -12,11 

Витрати на соціальні заходи у складі 

загальновиробничих витрат 
5 022,80 

4817,30 

 
4 594,00 -223,30 -4,64 

Витрати на соціальні заходи у складі 

адміністративних витрат 
1 010,63 

969,28 

 
993,00 23,72 2,45 

Витрати на соціальні заходи у складі 

збутових витрат 
727,35 

697,59 

 
547,00 -150,59 -21,59 

Всього 10 013,78 9 604,08 8 876,00 -728,08 -7,58 

 

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

законодавством, обов’язкових платежів 

У 2021 році фактичні витрати Підприємства за даною статтею з централізованого 

водопостачання склали 3 093,25 тис. грн, що на 43,27 тис. грн (1,38 %) менше скоригованого 

планового рівня витрат згідно з фактичними обсягами реалізації -  2 951,65 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) 513,38 267,00 -246,38 

Екологічний податок 99,89 40,00 -59,89 

Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України 
0,12 0,05 -0,07 

Разом 613,39 307,05 -306,34 

 

Фінансові витрати 

У 2021 році  фактичні фінансові витрати Підприємства (витрати на сплату відсотків 

за користування Субкредитом МБРР по проекту Розвиток міської інфраструктури) з 

централізованого водовідведення склали 875,00 тис. грн, що на 385,74 тис. грн (78,84 %) 

більше скоригованого планового рівня витрат – 489,26 тис. грн.  

Показники витрат 

Кориговані планові 

витрати, згідно 

фактичних обсягів 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

фінансові витрати (витрати на сплату 

відсотків за користування Субкредитом 

МБРР по проекту Розвиток міської 

інфраструктури) 

489,26 875,00 385,74 
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За результатами аналізу статей витрат в структурі тарифу на централізоване 

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

недофінансування окремих статей витрат склало 2082,87 тис. грн, перевищення витрат за 

окремими статтями склало 4 992,31 тис. грн, в цілому перевищення витрат склало 2 909,44 

тис. грн (без ПДВ).  

Показники витрат 

Кориговані 

планові витрати, 

згідно фактичних 

обсягів реалізації, 

тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Недофінансування, 

тис. грн 

електроенергія 8 239,76 7 876,00 -363,76 

витрати на оплату праці 43 654,88 43 198,00 -456,88 

відрахування на соціальні заходи 9 604,08 8 876,00 -728,08 

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 

та інших, передбачених законодавством, 

обов’язкових платежів 

613,39 307,05 -306,34 

інші витрати у складі прямих витрат 

(відшкодування плати за забруднення 

навколишнього середовища ПАТ «Азот» (скид 

у водний об’єкт та розміщення відходів, що 

утворилися внаслідок очистки стоків)) 

2 102,51 1 964,00 -138,51 

аудиторські послуги 93,03 36,00 -57,03 

внески на регулювання 134,27 102,00 -32,27 

ВСЬОГО 64 441,92 62 359,05 -2 082,87 

Показники витрат 

Планові витрати, 

скориговані на 

фактичний обсяг 

реалізації, тис. грн 

Фактичні 

витрати, 

тис. грн 

Перевитрати, 

тис. грн 

витрати на очищення власних стічних вод 

іншими суб’єктами господарювання 
49 018,16 53 050,00 4 031,84 

фінансові витрати (витрати на сплату відсотків 

за користування Субкредитом МБРР по 

проекту Розвиток міської інфраструктури) 

489,26 875,00 385,74 

опалення (теплова енергія) 430,64 802,00 371,36 

пожежна та сторожова охорона 313,63 517,00 203,37 

ВСЬОГО 50 251,69 55 244,00 4 992,31 

В ЦІЛОМУ 114 693,61 117 603,05 2 909,44 

 

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

дотримувався статей витрат згідно із структурами встановлених тарифів. 

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 200,22 перевитрати 

централізоване водовідведення 2021 рік 2 909,44 перевитрати 
 

 

5 
підпункт 9 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині виконання ліцензіатом інвестиційної 

програми в затверджених кількісних та вартісних 

обсягах 

(п. 2.34 Акта № 41 с.63-71) 
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Інвестиційна програма КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» на 2021 рік погоджена 

Черкаською міською радою (рішення від 08.09.2020 № 833 та від 06.04.2021 № 354) та 

схвалена постановою НКРЕКП від 02.06.2021 № 913 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 22.12.2021 № 2893) у сумі 84 498,09 тис. грн (без ПДВ). 

При цьому, виходячи з фактичних обсягів реалізації централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, джерела фінансування склали 67 257,36 тис. грн (без 

ПДВ), у тому числі: 

 

заходи з централізованого водопостачання – 37 838,97 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 7 387,34 тис. грн; 

виробничі інвестиції з прибутку – 23 951,04 тис. грн; 

позичкові кошти, що підлягають поверненню – 6 500,59 тис. грн; 

заходи з централізованого водовідведення – 29 418,39 тис. грн, у тому числі: 

амортизаційні відрахування – 5 623,12 тис. грн; 

виробничі інвестиції з прибутку – 17 133,71 тис. грн; 

позичкові кошти, що підлягають поверненню – 6 661,56 тис. грн. 

 

Дані планових та фактичних обсягів фінансування Інвестиційної програми 

  КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» на 2021 рік (станом на 31.12.2022) 

Джерела  

фінансування  

Інвестиційної  

програми  

Заплановано  

на 2021 рік, 

відповідно  

до схваленої 

постанови 

НКРЕКП  

Інвестиційної 

програми 

тис. грн 

План 

корегований 

на фактичні  

обсяги 

реалізації,  

тис. грн 

Профінан-

совано             

у 2021 році,  

тис. грн 

Освоєно  

у  

2021 році, 

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=5-4 

Затверджена ІП, у т. ч.: 
 

84 498,09 67 257,36 63 278,74 63 195,82 - 3 978,62 -5,92 -82,92 

Централізоване  

водопостачання, у т. ч.: 
51 522,26 37 838,97 36 391,19 36 308,27 - 1 447,78 -3,83 -82,92 

амортизаційні 

відрахування 
7 873,00 7 387,34 6 544,47 6 544,47 - 842,87 -11,41 0,00 

виробничі інвестиції з 
прибутку 

25 525,64 23 951,04 23 346,13 23 263,21 - 604,91 -2,53 -82,92 

інші залучені кошти, 

отримані у планованому  

періоді, що не підлягають 
поверненню 

18 123,62 6 500,59 6 500,59 6 500,59 0,00 0,00 0,00 

Централізоване 

водовідведення, у т. ч.: 
32 975,83 29 418,39 26 887,55 26 887,55 - 2 530,84 -8,60 0,00 

амортизаційні 

відрахування 
5 863,00 5 623,12 5 400, 66 5 400, 66 -222,46 -3,96 0,00 

виробничі інвестиції з 
прибутку 

17 864,62 17 133,71 14 825,33 14 825,33 -2 308,38 -13,47 0,00 

отримані у планованому 

періоді позичкові кошти 
фінансових установ, що 

підлягають поверненню 

9 248,21 6 661,56 6 661,56 6 661,56 0,00 0,00 0,00 

 

Станом на 31.12.2022 із запланованих у структурах тарифів (відповідно до фактичних 

нарахувань) джерел фінансування в сумі 67 257,36 тис. грн  КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

профінансовано заходи ІП-2021 на суму 63 278,74 тис. грн, у тому числі: 

       з водопостачання 36 391,19 тис. грн; 

       з водовідведення 26 887,55 тис. грн. 

 

Відхилення використання тарифних коштів складає 3 978,62 тис. грн, у тому числі: 

     - невикористані кошти тарифів з водопостачання у сумі 1 447,78 тис. грн, що включають 

амортизаційні відрахування 842,87 тис. грн, виробничі інвестиції з прибутку  

604,91 тис. грн; 

невикористані кошти тарифів з водовідведення у сумі 2 530,84 тис. грн, що включають 
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амортизаційні відрахування 222,46 тис. грн, виробничі інвестиції з прибутку  

2 308,38 тис. грн. 

Відповідно до укладених контрактів в 2017-2018 та в 2021 роках фінансування 

незавершених заходів ІП-2021 здійснюється за рахунок позики Світового банку, згідно 

проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури». 

Згідно з «Річним інвестиційним планом на 2021 рік КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

амортизаційні відрахування та частково виробничі інвестиції з прибутку слугували 

джерелами погашення тіла кредиту та погашення відсотків за користуванням позикою 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, згідно проекту «Другий проект розвитку 

міської інфраструктури». 

 Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2863 «Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» було  

здійснено коригування на загальну суму 3 444,07 тис. грн (без ПДВ) суми зобов’язань за 

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

у тому числі: на 740,58 тис. грн тарифу на централізоване водопостачання та на 2 703,49 тис. 

грн тарифу на централізоване водовідведення. 

6 
підпункт 8 пункту 2.2  

глави 2 Ліцензійних умов 

у частині щоденного перерахування коштів на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом, 

відкритий в уповноваженому банку 

(п. 2.36. Акта № 41 с.72-73) 

Перерахування коштів з поточних рахунків КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» на 

спеціальний рахунок протягом періоду, що перевіряється, здійснювались не щоденно, а  

фактичні обсяги  перерахованих коштів з поточних рахунків Підприємства на спеціальний 

рахунок не відповідали обсягам, передбаченим в тарифах для виконання Інвестиційної 

програми, що підтверджується банківськими виписками з рахунку зі спеціальним режимом 

використання за 2021 рік 

7 
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 № 41 с. 74-76) 

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» не дотримувалося затвердженого фінансового плану 

здійснення заходів Інвестиційної програми на 2021 рік. 

 

           Ураховуючи викладене, лист Підприємства від 24.01.2023 № 387/16, службову записку 

Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

від 30.01.2023 № 83/19-23 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

  I. Постанову «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання» 

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

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

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

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

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код 

ЄДРПОУ 03357168) 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, 
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зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 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 у сфері централізованого водопостачання без джерел 

фінансування на загальну суму 707,20 тис. грн (без ПДВ) невикористаних джерел 

фінансування заходів Інвестиційної програми 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 Черкаській 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 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом їх коригування в бік 

зменшення на суму невикористаних джерел фінансування заходів Інвестиційної програми на 

2021 рік. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»: 

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

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

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

заходів державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

 до 31 грудня 2023 року  усунути порушення підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з 

використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку 

електричної енергії; 

протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні 

усунути порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання 

послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 

вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 лютого 2016 року № 163. 

 

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 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення 

заходу державного регулювання 
  
 
 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого  

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

планової перевірки від 18 січня 2023 року № 41, 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 30 грудня  

2022 року № 1957  «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», посвідчення на проведення планової 

перевірки від 21 листопада 2022 року № 398, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(код ЄДРПОУ 03357168) 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: 

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,  

абзаців першого – третього підпункту 2 пункту 2 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 липня 2021 року № 1149  «Про накладення штрафу 

на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

щодо подання до 31 серпня 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, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, змін до Інвестиційної програми на 

2021 рік, включивши невикористані кошти з водопостачання, що були 

передбачені як джерела фінансування Інвестиційної програми на 2020 рік, у 

сумі 930,29 тис. грн (без ПДВ), а також повідомлення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

та Сектор НКРЕКП у Черкаській області про зміни, внесені до Інвестиційної 

програми на 2021 рік, не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного 

терміну виконання; 

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 8 у частині щоденного перерахування коштів на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, 

відповідно до статті 18
1
 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку 

зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання 
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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 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених 

кількісних та вартісних обсягах; 

підпункт 10 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 у частині дотримання структури витрат згідно із статтями, 

затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення, а також використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, за 

цільовим призначенням; 

підпункт 19 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за 

наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які 

відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 

№ 163;  

підпункт 25 щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з 

використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного 

обліку електричної енергії. 

          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 «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(код ЄДРПОУ 03357168) 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2014-%D0%BF#n12
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160163?ed=2016_02_24&an=19
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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,  

абзаців першого – третього підпункту 2 пункту 2 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 липня  2021 року № 1149  «Про накладення штрафу 

на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

щодо подання до 31 серпня 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, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  змін до Інвестиційної програми на 

2021 рік, включивши невикористані кошти з водопостачання, що були 

передбачені як джерела фінансування Інвестиційної програми на 2020 рік, у 

сумі 930,29 тис. грн (без ПДВ), а також повідомлення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

та Сектор НКРЕКП у Черкаській області про зміни, внесені до Інвестиційної 

програми на 2021 рік, не пізніше 15 робочих днів після закінчення зазначеного 

терміну виконання; 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 8 у частині щоденного перерахування коштів на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, 

відповідно до статті 18
1
 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 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених 

кількісних та вартісних обсягах; 

підпункту 10 щодо дотримання фінансового плану використання коштів, 

передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення 

заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням 
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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 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 19 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за 

наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які 

відповідають вимогам Технічного регламенту; 

підпункту 25 щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з 

використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку 

електричної енергії. 

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 «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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 у сфері централізованого 

водопостачання без джерел фінансування на загальну суму 707,20 тис. грн (без 

ПДВ) невикористаних джерел фінансування заходів Інвестиційної програми 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 Черкаській області (з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів) не пізніше 15 робочих днів після 

закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту. 

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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У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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 «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом їх коригування в бік зменшення на 

суму невикористаних джерел фінансування заходів Інвестиційної програми на 

2021 рік. 

 

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) 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                       Київ                                       № _______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушень 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 

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

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», згідно з Актом планової виїзної перевірки від                               

18 січня 2023 року № 41, 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 30 грудня 2022 року № 1957 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

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

енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(код ЄДРПОУ 03357168) усунути порушення Ліцензійних умов провадження 
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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): 

до 31 грудня 2023 року підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням 

даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної 

енергії; 

протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в 

Україні усунути порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності 

встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають 

вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163. 

  

 

 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


