
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 03 листопада 2021 року № 1964» 
 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 

щодо недопущення надалі  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 «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»                                                      

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

перевірки від 13 жовтня 2021 року № 516 та прийнято постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                                 

03 листопада 2021 року № 1964 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» (далі – 

постанова № 1964).   

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови № 1964 КП «Луцькводоканал» 

зобов’язане до 30 червня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 у 

частині  оформленого належним 

чином права власності, 

господарського відання або 

користування земельними 

ділянками, на яких розташовані 

заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з 

централізованого 

водопостачання 

КП «Луцькводоканал» листом від 

25.05.2022 № 668/1-05 звернулось з 

проханням відтермінувати безстроково 

усунення порушення щодо оформлення 

земельної ділянки, що належить Луцькому 

прикордонному загону Державної 

прикордонної служби України  

 

Станом на 01.05.2022 року належним чином не оформлено документи на 1 земельну 

ділянку під будівлею підвищувальної насосної станції 3-го підйому, яка розташована на 

земельній ділянці, наданій у постійне користування Луцькому прикордонному загону 

Державної прикордонної служби України.  

Підприємство листом від 25.05.2022 № 668/1-05 звернулось з проханням 

відтермінувати усунення порушення щодо оформлення зазначеної ділянки через 

об’єктивні обставини та зобов’язується після оформлення права власності негайно 

повідомити НКРЕКП. Станом на сьогодні порушення не усунуто. 
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2 

Підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 щодо 

надання послуги з 

централізованого 

водопостачання та/або 

централізованого 

водовідведення відповідно до 

умов договору, укладеного в 

установленому порядку  

КП «Луцькводоканал» листом від 

25.05.2022 № 668/1-05 звернулось з 

повідомленням про оприлюднення договору 

на надання послуг централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, який є публічною офертою 

Станом на 13.10.2021 року з 89 153 абонентів було укладено договори з 84 111 або 

94,34%. 

Станом на 01.05.2022 з 92 514 абонентів укладено договори з 88 363 або 95,51%. 

Крім того, підприємство повідомило, що договори знаходяться у вільному доступі та 

розміщені у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього договору кожного 

споживача, форма договору є публічною офертою. 

3 

Підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 307 щодо 

надання послуги з 

централізованого 

водопостачання за наявності 

встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам 

Технічного регламенту  

КП «Луцькводоканал» листом від 

25.05.2022 № 668/1-05 повідомило про 

продовження строку усунення порушення 

 

Станом на 13.10.2021 року з необхідної кількості 17 434 лічильників було 

встановлено 14 543 або 83,41%. 

Станом на 01.05.2022 з необхідних 18 952 од. встановлено 15 822 або 83,48%. 

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 «Луцькводоканал» листом від 25.05.2022 № 668/1-05, 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 № 1964 такі зміни:  
В абзаці першому підпункту 2 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 листопада  

2021 року № 1964 «Про застереження КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та 

цифри «до 30 червня 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 03 листопада 2021 року № 1964 

 

 

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 «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» від 25 травня 2022 року                    

№ 668/1-05, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому підпункту 2 пункту 2 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 03 листопада 2021 року № 1964 «Про застереження 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо 



2 

 

недопущення надалі порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри 

«до 30 червня 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 


