
 

 

  

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 418» 
 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1142, здійснення заходів державного 

регулювання» 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено позапланову перевірку    

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  (далі – КП «Чернігівводоканал», Підприємство), за результатами якої 

складено Акт перевірки від 19 лютого 2021 року № 100 та прийнято постанову Національної 

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

10 березня 2021 року № 418 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1142, здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – постанова № 418).   

Відповідно до пункту 2 постанови № 418  КП «Чернігівводоканал» зобов’язане до  

31 травня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

оформленого належним чином 

права власності, господарського 

відання або користування 

земельними ділянками, на яких 

розташовані засоби 

провадження господарської 

діяльності з централізованого 

водопостачання 

КП «Чернігівводоканал» листом від 

23.05.2022  № 04-07/742 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням  продовжити строк його виконання 

на період дії воєнного стану та протягом трьох 

місяців після його завершення 

 

 

Станом на 31.12.2020 із 65 земельних ділянок під об’єктами водопостачання було 

оформлено правоустановчі документи на 62 ділянки  або 95,38%. 

Станом на 23.05.2022 Підприємством врегульовано питання щодо встановлення у 

натурі меж земельної ділянки по вул. Князя Чорного 11а, поділу земельної ділянки по          

вул. Кирпоноса 9. Наразі матеріали передано на розгляд Чернігівської міської ради. 

Порушення не усунуто. 
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2 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо надання 

послуги з централізованого 

водопостачання за наявності 

приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг відповідно до 

вимог Технічного регламенту 

КП «Чернігівводоканал» листом від 

23.05.2022  № 04-07/742 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням  продовжити строк його виконання 

на період дії воєнного стану та протягом трьох 

місяців після його завершення 

 

Станом на 01.05.2022 обладнано приладами обліку: 

житлові будинки (загальнобудинковий облік) – з необхідної кількості 2 314 од. 

обладнано приладами комерційного обліку 513 од. або 23%.; 

будинки приватного сектору – із 24 969 од. обладнано обліком 16 421 або 66%; 

бюджетні установи та організації – із 531 од. обладнано 531од. або 100%; 

інші споживачі – з необхідної кількості 1 895 од. обладнано приладами комерційного 

обліку 1 895 од. або 100%. 

Порушення не усунуто. 

3 

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 

Ліцензійних умов щодо 

провадження господарської 

діяльності з відведення та 

очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку 

на стадії прийому стічної води 

на очисні споруди та її скидання 

після очищення 

КП «Чернігівводоканал» листом від 

23.05.2022  № 04-07/742 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням  продовжити строк його виконання 

на період дії воєнного стану та протягом трьох 

місяців після його завершення 

 

КП «Чернігівводоканал» повідомило, що виконано роботи по проєкту «Проведення 

реконструкції самопливного каналізаційного колектору Д-1200 з встановленням засобу 

обліку стічних вод на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігів, що розташовані по 

вул. Колективній,58 в с. Гущин, Чернігівського району  Чернігівської області».   

Тривають роботи по проєкту «Реконструкція випуску № 1 на каналізаційних очисних 

споруд мю Чернігів, що розташовані по вул. Колективній,58 в с. Гущин, Чернігівського 

району Чернігівської області з дообладнанням приладом обліку». 

Внаслідок військової агресії російської федерації на території України, веденням 

активних бойових дій, зокрема, у місті Чернігів, шляхом  нанесення  ракетних та бомбових 

ударів завдано значної шкоди об’єктам Підприємства, що вплинуло на строки виконання 

робіт. 

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 та від 17 травня 2022 № 341/2022, 

ураховуючи звернення КП «Чернігівводоканал» листом від 23.05.2022 № 2022 № 04-07/742, 

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 № 418 таку зміну:  
В абзаці першому пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2021 року № 418 

«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 

2019 року № 1142, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри  
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«до 31 травня 2022 року» замінити словами, цифрами та знаками «до 30 числа третього 

місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у 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 10 березня 2021 року № 418 

 

 

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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

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 «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ від 23 травня 2022 року № 04-07/742, 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 

10 березня 2021 року № 418 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне 



2 

 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня  

2019 року № 1142, здійснення заходів державного регулювання» слова та 

цифри «до 31 травня 2022 року» замінити словами, цифрами та знаками  

«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 


