Департамент ліцензійного
контролю
03.02. 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення
надалі КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»
порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення»
Департаментом ліцензійного контролю відповідно до постанови НКРЕКП від
23 грудня 2020 року № 2734 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» проведено позапланову
невиїзну
перевірку
дотримання
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (далі – КП «Чернівціводоканал», Підприємство) (ЄДРПОУ
03361780) законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, за результатами якої складено Акт перевірки від 04 січня 2021 року № 4 та
встановлено наступні порушення Правил організації звітності, що подається суб’єктами
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженими постановою НКРЕКП від
31 травня 2017 року № 717 (далі – Правила № 717), постанови НКРЕКП від 23.02.2017 № 226
«Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт
щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКПводопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання
послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх
заповнення» (далі – Постанова № 226), постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про
подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової
звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Постанова № 624):
№
Виявлене порушення
Суть порушення
з/п
порушення щодо:
пункту 1.5 глави 1,
1) пункту 1.5 глави 1 Правил організації звітності в
пунктів 2.6, 2.8 та 2.10
частині подання до НКРЕКП звітності за формами,
глави 2 Правил № 717
наведеними в додатках 4 - 6, 8 та 10 до цих Правил № 717,
2) пункту 2.6 глави 2 Правил організації звітності щодо
подання електронною поштою (у форматі Excel) та на
паперових носіях звітів до НКРЕКП та відповідного ТО
НКРЕКП,
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3) пункту 2.8 глави 2 Правил організації звітності щодо
надсилання звітів на електронні адреси НКРЕКП та ТО
НКРЕКП, зокрема: fvv@nerc.gov.ua (ліцензована
діяльність у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення) та energo.kh@newline.net.ua (Відділ
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, у
Харківській області),
4) пункту 2.10 глави 2 Правил організації звітності щодо
надсилання на паперових носіях звітів до НКРЕКП (03057,
м. Київ, вул. Смоленська, 19) та відповідного ТО НКРЕКП
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разом із супровідним листом та, за необхідності, з
відповідними примітками та поясненнями щодо звітів або
направлення через онлайн-сервіс подання звітності
НКРЕКП
на
Єдиному
державному
порталі
адміністративних послуг.
(п.1 Акту № 4 с. 5-8)
За період з 01.05.2020 по 30.11.2020 КП «Чернівціводоканал» не надано до НКРЕКП звіт
у паперовому вигляді за ІІІ квартал 2020 року за формою № 8-НКРЕКП (квартальна).
Також до НКРЕКП підприємством не надано в паперовому та електронному вигляді

звіти, в терміни встановлені Правилами організації звітності, що подається суб’єктами
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», а саме:
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» (термін подання – щомісяця не пізніше 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом, включно) за червень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
24.07.2020, в паперовому вигляді звітність надана 07.08.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 11 днів;
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» за вересень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
23.10.2020, в паперовому вигляді звітність надана 10.11.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 15 днів;
- форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» (термін подання – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним
періодом, включно) за червень 2020, звітність подано в електронному вигляді 22.07.2020, в
паперовому вигляді звітність надана 04.08.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була
подана із порушенням строків подання на 8 днів;
- форма звітності № 6-НКРЕКП водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» (термін подання – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним
періодом, включно) за ІІІ квартал 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
26.10.2020, в паперовому вигляді звітність надана 13.11.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 11 днів;
- форма звітності № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) «Звітні та розрахункові дані
про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання
та/або водовідведення» (термін подання – не пізніше останнього числа місяця, наступного за
звітним періодом) за ІІ квартал, звітність подано в електронному вигляді 20.07.2020, в
паперовому вигляді звітність надана 04.08.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була
подана із порушенням строків подання на 4 дні;
- форма звітності № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) «Звітні та розрахункові дані
про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання
та/або водовідведення» за ІІІ квартал 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
26.10.2020, в паперовому вигляді звітність надана 13.11.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 11 днів.
КП «Чернівціводоканал» не надано в паперовому та електронному вигляді звіти до
Сектору НКРЕКП у Чернівецькій області, в терміни встановлені Правилами № 717, а саме:
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
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централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» за квітень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
25.05.2020, в паперовому вигляді звітність надана 29.05.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 4 дні;
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» за травень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
25.06.2020, в паперовому вигляді звітність надана 01.07.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 6 днів;
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» (термін подання – щомісяця не пізніше 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом, включно) за липень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді
25.08.2020, в паперовому вигляді звітність надана 26.08.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 1 день;
- форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з
централізованого
водопостачання
та/або
водовідведення
та
розрахунки
з
енергопостачальниками» (термін подання – щомісяця не пізніше 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом, включно) за вересень 2020 року, звітність подано в електронному
вигляді 23.10.2020, в паперовому вигляді звітність надана 26.10.2020 тобто звітність в
паперовому вигляді була подана із порушенням строків подання на 1 день;
- форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» за квітень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді 22.05.2020, в
паперовому вигляді звітність надана 29.05.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була
подана із порушенням строків подання на 4 дні;
- форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» за травень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді 25.06.2020, в
паперовому вигляді звітність надана 01.07.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була
подана із порушенням строків подання на 6 днів;
- форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та
розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» за червень 2020 року, звітність подано в електронному вигляді 22.07.2020, в
паперовому вигляді звітність надана 28.07.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була
подана із порушенням строків подання на 2 дні;
- форма звітності № 8-НКРЕКП - водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт про
фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата»
за ІІІ квартал 2020 року, звітність подано в електронному вигляді 23.10.2020, в паперовому
вигляді звітність надана 28.10.2020 тобто звітність в паперовому вигляді була подана
із порушенням строків подання на 2 дні.
Зазначене свідчить про порушення КП «Чернівціводоканал»:
- пункту 1.5. глави 1, пунктів 2.6, 2.8 та 2.10 глави 2 Правил організації звітності, що
подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими постановою
НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717 щодо:
подання до НКРЕКП форм звітності, наведених у додатках 4-6, 8 та 10 до Правил № 717;
подання електронною поштою (в форматі Excel) та на паперових носіях звітів до
НКРЕКП та відповідного ТО НКРЕКП;
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надсилання звітів на електронні адреси НКРЕКП та ТО НКРЕКП, зокрема,
fvv@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення) та на електронну адресу сектору НКРЕКП у Чернівецькій області –
energo.cv@newline.net.ua ;
надсилання на паперових носіях звітів до НКРЕКП (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19)
та відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з відповідними
примітками та поясненнями щодо звітів або направлення через онлайн-сервіс подання
звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг
Листом від 18.01.2021 № 16/133 КП «Чернівціводоканал» повідомило про направлення
на паперових носіях форму № 8-НКРЕКП (кавртальна) за ІІІ квартал 2020 року поштовим
відправленням від 26.10.2020 № 23 до НКРЕКП, що підтверджено службовою запискою
Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення від 20.01.2021 № 32/19-21, з поясненнями щодо пропущених строків подання
форм звітності.
пунктів 2.2, 2.4 глави 2, порушення щодо:
пункт 4.7 глави 4
1) пункту 2.2 глави 2 Інструкції № 13-НКРЕКПІнструкції щодо
водопостачання (квартальна) щодо складання форми
заповнення форми
звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання станом на
звітності № 13-НКРЕКП- останнє число звітного періоду та подання ліцензіатом
водопостачання
до НКРЕКП та її територіального органу за
(квартальна),
місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20
пунктів 2.2, 2.4 глави 2, днів після звітного періоду,
пункт 3.6 глави 3
Інструкції щодо
2) пункту 2.4 глави 2 Інструкції № 13-НКРЕКПзаповнення форми
водопостачання (квартальна) щодо направлення звіту
звітності № 14-НКРЕКП- ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та
водопостачання/водовідв в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за
2
едення (квартальна)
якою можна отримати електронну форму звіту, а також
Постанови № 226
до
територіального
органу
НКРЕКП
за
місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс
подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному
порталі адміністративних послуг,
3) пункт 4.7 глави 4 Інструкції № 13-НКРЕКПводопостачання (квартальна) щодо подання реєстрів
перерв у водопостачанні та реєстрів перевірок
параметрів тиску в електронному вигляді до НКРЕКП
не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного
періоду
(п. 2 Акту № 4 с. 8-9)
За
результатом
аналізу
надходження
звітності
встановлено,
що
КП «Чернівціводоканал» не надано в паперовому та електронному вигляді звіти до Сектору
НКРЕКП у Чернівецькій області, в терміни встановлені НКРЕКП від 23.02.2017
№ 226 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання
(квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної
якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та
інструкцій щодо їх заповнення» та інструкцій щодо їх заповнення», а саме:
- форма звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників
надійності водопостачання та якості питної води» (термін подання – не пізніше ніж через 20
днів після звітного періоду) за ІІ квартал 2020 року , звітність подано в електронному вигляді
17.08.2020, в паперовому вигляді звітність надана 17.08.2020 тобто звітність в паперовому та
електронному вигляді була подана із порушенням строків подання на 28 днів;
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- форма звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників
надійності водопостачання та якості питної води» за ІІІ квартал 2020 року звітність подано в
електронному вигляді 17.11.2020, в паперовому вигляді звітність надана 17.11.2020 тобто
звітність в паперовому та електронному вигляді була подана із порушенням строків подання
на 28 днів.
абзацу 18-20, 31 пункту 1
Постанови № 624

щодо надання до 30 числа, що настає за звітним
кварталом, до НКРЕКП на паперових носіях за
адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в
електронному вигляді (файл у форматі PDF) на адресу:
3
finstatement@nerc.gov.ua також на паперових носіях до
територіального органу НКРЕКП у відповідному
регіоні, копії квартальної фінансової звітності
(Акт № 4 с. 9-10)
В ході проведення перевірки встановлено, що за період, що перевіряється
КП «Чернівціводоканал» надало до Сектору НКРЕКП у Чернівецькій області копії квартальної
фінансової звітності із порушеннями строків її подання, а саме:
- фінансова звітність № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід)» (термін подання – до 30 числа місяця, що настає за
звітним кварталом) за ІІ квартал 2020 року звітність подано в електронному вигляді
21.07.2020, в паперовому вигляді звітність надана 31.07.2020 тобто звітність в паперовому
вигляді була подана із порушенням строків подання на 1 день, що свідчить про порушення
абзаців 18-20 та 31 пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624.
Листом від 18.01.2021 № 16/133 КП «Чернівціводоканал» надано пояснення щодо
пропущених строків подання форм звітності.
З огляду на зазначене, ураховуючи лист КП «Чернівціводоканал» від 18.01.2021
№ 16/133, службову записку Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення від 20.01.2021 № 32/19-21, Департамент ліцензійного
контролю пропонує прийняти постанову, якою застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушень законодавства у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
№ _____________

___________________
Київ

Про застереження щодо недопущення надалі
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»
порушення законодавства у сфері
централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 лютого 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
невиїзної перевірки від 04 січня 2021 року № 4, проведеної на підставі
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 23 грудня 2020 року № 2734 «Про
проведення
позапланової
невиїзної
перевірки
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ», посвідчення на проведення
позапланової невиїзної перевірки від 24 грудня 2020 року № 757, установлено,
що КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» (код
ЄДРПОУ 03361780) порушило законодавство у сфері централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:
Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717 (далі – Правила організації
звітності), а саме:
пункт 1.5 глави 1 Правил організації звітності в частині подання до
НКРЕКП звітності за формами, наведеними в додатках 4 ‒ 6, 8, 10, 12 та 13 до
цих Правил,
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пункт 2.6 глави 2 Правил організації звітності щодо подання електронною
поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях звітів до НКРЕКП та
відповідного ТО НКРЕКП,
пункт 2.8 глави 2 Правил організації звітності щодо надсилання звітів на
електронні адреси НКРЕКП та ТО НКРЕКП, зокрема: fvv@nerc.gov.ua
(ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення) та energo.kh@newline.net.ua (Відділ Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у
Харківській області),
пункт 2.10 глави 2 Правил організації звітності щодо надсилання на
паперових носіях звітів до НКРЕКП (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19) та
відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з
відповідними примітками та поясненнями щодо звітів або направлення через
онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі
адміністративних послуг;
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКПводопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання
та якості питної води», затверджену постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 23 лютого 2017 року № 226 (далі – Інструкція № 13-НКРЕКПводопостачання (квартальна)), а саме:
пункт 2.2 Інструкції № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) щодо
складання форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання станом на останнє
число звітного періоду та подання ліцензіатом до НКРЕКП та її
територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через
20 днів після звітного періоду,
пункт 2.4 глави 2 Інструкції № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна)
щодо направлення звіту ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях
та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна
отримати електронну форму звіту, а також до територіального органу НКРЕКП
за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності
НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;
абзаци вісімнадцятий – двадцятий та тридцять перший пункту 1
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про
надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо
подання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, до 30 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, копій квартальної фінансової звітності, а саме: № 1 «Баланс (звіт
про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний
дохід)».
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
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комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Застерегти
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушень законодавства
у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

