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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 07 лютого 2023 року № 227»  
«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 (далі – НКРЕКП) з 22 грудня 2022 року по 18 січня 

2023 року було проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ», Підприємство) за результатами якої прийнято постанову 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 07 лютого 2023 року № 227 «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» (далі – Постанова № 227), пунктом 2 якої 

у межах здійснення заходів державного регулювання зобов’язано КП 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» у строк до 31 березня 2023 року 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. 

Підприємство листом від 21.02.2023 № 942/04 звернулось з проханням 

продовжити строк виконання пункту 2 Постанови № 227 до 31 травня 2023 року, 

оскільки кошторисна документація запланованого заходу була виготовлена в  

2021 році і потребує коригування, експертизи та погодження з органом місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи вищевикладене, позицію Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, надану 

службовою запискою від 23.02.2023 № 136/19-23, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти Постанову, якою внести до Постанови № 227 

наступну зміну: 

В абзаці першому пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 лютого 

2023 року № 227 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення 
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Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання» слова та цифри «до 31 березня 2023 року» замінити 

словами та цифрами «до 31 травня 2023 року». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                       Ярослав ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 07 лютого 2023 року № 227  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», ураховуючи звернення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (лист від 21 лютого 2023 року № 942/04), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

07 лютого 2023 року № 227 «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» слова та цифри «до 31 березня 

2023 року» замінити словами та цифрами «до 31 травня 2023 року». 

 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 


