
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2904» 
 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 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 (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку    

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»                                                       

(далі – КП «Чернівціводоканал», Підприємство, ліцензіат), за результатами якої складено 

Акт перевірки від 03 грудня 2021 року № 706 та прийнято постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                       

22 грудня 2021 року № 2904 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 2904).  

Відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 3 постанови № 2904                                  

КП «Чернівціводоканал» зобов’язане до 01 березня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 у 

частині виконання 

інвестиційних програм в 

затверджених кількісних та 

вартісних обсягах 

КП «Чернівціводоканал» листом від 

28.02.2022 № 03/572 (вх. НКРЕКП від 

04.05.2022 № 6024/1-22) звернулось з 

проханням продовжити строк виконання                           

 

 

Відповідно до постанови № 2904 КП «Чернівціводоканал» зобов’язано до 01 березня 

2022 року відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, включити до Інвестиційної 

програми на 2022 рік невиконані заходи Інвестиційної програми на 2020 рік на загальну 

суму 1 961,17 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання на суму 18,82 тис. грн, з 

водовідведення на суму 1 942,35 тис. грн без додаткових джерел фінансування. 

КП «Чернівціводоканал» неодноразово зверталося до НКРЕКП з листами від 

08.02.2022 № 03/296 (вх 2857/1-22 від 10.02.2022, вих НКРЕКП від 22.02.2022  

№ 1980/14.1.3/7-22, від 21.03.2022 № 416/14.1.3/5-22), від 29.03.2022 № 05/743 (вх 108/52-

22 від 06.04.2022, вих НКРЕКП від 18.04.2022 № 2843/14.1.3/7-22) з проханням дозволити 
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включити до Інвестиційної програми на 2022 рік заходи Інвестиційної програми за 2020 

рік за рахунок заміни заходів цієї програми з водовідведення на суму 1942,35 тис. грн на 

захід придбання екскаватора навантажувача JCD ICХ вартістю 1912, 64 тис. грн (без 

ПДВ). Крім того, ліцензіатом було повідомлено про проведення процедури закупівлі 

відповідно до законодавства. КП «Чернівціводоканал» своєчасно повідомляв про стан 

виконання постанови № 2904. 

Листом від 28.02.2022 № 03/572 (вх. НКРЕКП від 04.05.2022 № 6024/1-22)  

КП «Чернівціводоканал» звернулось з проханням продовжити виконання постанови  

№ 2904 строком на 30 діб, посилаючись на Указ Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 про введення воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 

2022 року, та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року  

№ 122/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022. Станом на сьогодні порушення не 

усунуто. 

 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого          

2022 року, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року               

№ 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року                          

№ 122/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, ураховуючи звернення                                               

КП «Чернівціводоканал» листом від 28.02.2022 № 03/572, службову записку Департаменту із 

регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 

10.05.2022 № 238/19-22, та керуючись пунктом 10.8 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

внести до постанови № 2904 такі зміни:  
В абзаці першому підпункту 1 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 22 грудня 2021 року  

№ 2904 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри «до 01 березня 2022 року» 

замінити словами та цифрами «до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного 

за тим, в якому буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану». 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       Я. 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 22 грудня 2021 року № 2904 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від  

18 квітня 2022 року № 259/2022, Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи 

лист КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» від  

28 лютого 2022 року № 03/572, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому підпункту 1 пункту 3 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 22 грудня 2021 року № 2904 «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 
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водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» слова та цифри «до 01 березня 2022 року» замінити 

словами та цифрами «до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, 

наступного за тим, у якому буде припинено або скасовано дію в Україні 

воєнного стану». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 


