
 

 

  

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1346» 
 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» 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 «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»                                             

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

перевірки від 29 липня 2021 року № 380 та прийнято постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 

2021 року № 1346 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 1346).   

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 постанови № 1346 КП «Вінницяоблводоканал» 

зобов’язане до 30 червня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо надання 

послуги з централізованого 

водопостачання за наявності 

встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам 

Технічного регламенту 

КП «Вінницяоблводоканал» листом від 

14.06.2022 № 4/06-1213 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням продовжити строк його виконання 

до 31 грудня 2023 року 

Станом на 31.12.2020 обладнано приладами обліку 25 191 із необхідних 27 114 точок 

обліку, або 92,90%. 

Станом на 31.05.2022 із необхідної кількості 27 786 одиниць приладів обліку 

встановлено 25 959 одиниць, що становить 93,42 %. 

Порушення не усунуто. 

2 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

забезпечення функціонування 

кол-центру для обслуговування 

споживачів, що забезпечений 

єдиним багатоканальним 

номером телефону для 

КП «Вінницяоблводоканал» листом від 

14.06.2022 № 4/06-1213 повідомило укладення 

договору від 10.03.2022 № К21632/79 про 

надання послуги з використанням SIP-

телефонії  
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стаціонарних та мобільних 

телефонів 

КП «Вінницяоблводоканал» укладено з ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» 

договір № К21632/79 від 10.03.2022 про надання послуги фіксованого телефонного зв’язку 

з використанням SIP телефонії і 0800 згідно коду ДК 021:2015:64210000-1. Підприємством 

також повідомлено, що кол-центр для обслуговування споживачів переведено на 

безкоштовний номер 0 800 754 044. 

Порушення усунуто. 

3 

абзацу сьомого підпункту 4 

глави 4 Ліцензійних умов щодо 

провадження господарської 

діяльності з виробництва води 

на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання 

питної води із застосуванням 

приладів обліку, що 

відповідають вимогам 

Технічного регламенту 

КП «Вінницяоблводоканал» листом від 

14.06.2022 № 4/06-1213 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням продовжити строк його виконання 

до 31 грудня 2022 року 

          Станом на 31.12.2020 обладнано приладами технологічного обліку 18 із необхідних 

33 точок обліку на об’єктах водопостачання або 54,55%. 

Станом на 31.05.2022 із необхідної кількості 33 одиниці приладів технологічного 

обліку встановлено 23 одиниць, що становить 69,70 %. 

КП «Вінницяоблводоканал» укладено з ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ЕРГО МЕРА» договір № 268 від 26.05.2022 на поставку лічильників води (ЛК 021:2015-

38550000-5 Лічильники) відповідно до специфікації товару (додаток № 1 до договору  

№ 268).  

Порушення не усунуто. 

 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України 

від 14 березня 2022 року № 122/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, ураховуючи звернення КП «Вінницяоблводоканал» листом від 

14.06.2022 № 4/06-1213, 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 підпункту 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року № 1346 

«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» такі зміни:  

Підпункт 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року № 1346 

«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» викласти в такій редакції: 

«2) до 30 червня 2022 року усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування 

споживачів єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних 

телефонів; 
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до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде 

припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути порушення: 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з 

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту; 

абзацу сьомого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають 

вимогам Технічного регламенту.». 

 

 

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 18 серпня 2021 року № 1346 

 

 

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 воєнним станом в Україні, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 та продовженим 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 

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» від 14 червня 2022 року № 4/06-1213, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Підпункт 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                   

18 серпня 2021 року № 1346 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 
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ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» викласти в такій редакції: 

«2) до 30 червня 2022 року усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення функціонування кол-центру 

для обслуговування споживачів єдиним багатоканальним номером телефону 

для стаціонарних та мобільних телефонів; 

до 30 числа третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у 

якому буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану, усунути 

порушення: 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання 

послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених 

приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам 

Технічного регламенту; 

абзацу сьомого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо 

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому 

та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням 

приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту.». 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


