
 

 

  

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 11 вересня 2018 року № 974» 
 «Про накладення штрафу 

на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку    РІВНЕНСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – РОВКП ВКГ 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено Акт перевірки 

від 13 липня 2018 року № 256 та прийнято постанову Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 вересня 2018 року 

№ 974 «Про накладення штрафу на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами НКРЕКП від 

11 листопада 2020 року № 2077, від 17 грудня 2021 року № 2676, далі – постанова № 974).  

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови № 974 РОВКП ВКГ 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» зобов’язане у строк до 30 липня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов № 307 щодо дотримання 

вимог законодавства, а саме 

абзацу четвертого частини 

другої статті 16 Закону України 

«Про питну воду, питне 

водопостачання та 

водовідведення» щодо 

провадження діяльності на 

підставі державного акта на 

право постійного користування 

або на право власності на землю 

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

листом від 24.06.2022 № 1445/01-11 

повідомило по стан усунення порушення та 

звернулось з проханням продовжити строк 

його виконання до 31 грудня 2024 року.   

  

Згідно з Актом планової виїзної перевірки РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

від 13 липня 2018 року № 256 та листа Підприємства від 12.06.2018 № 1941/01-11 станом 

на 01.06.2018 із 120 земельних ділянок, які використовуються Підприємством для 

виробничих потреб, державні акти на право постійного користування або власності на 

землю було оформлено на 63 земельні ділянки або 52,5%.  

57 або 47,5% потребували оформлення відповідно до вимог чинного законодавства. 



2 

 

 Станом на 24.06.2022 виготовлено документацію на 83 земельні ділянки загальною 

площею 74,3309 га із необхідних 120 ділянок площею 88, 7375 га. 

Відсоток забезпечення зріс з 52,5 % до  69,2 %. 

 РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» повідомило, що за 2022 рік зареєстровано 

документацію на 5 земельних ділянок та перебувають на стадії розробки документації  

14 ділянок площею майже 7,8275 га. 

Загальна кількість земельних ділянок, що потребують оформлення складає 37 од. 

Порушення не усунуто. 

2 

абзацу сьомого підпункту 4 

глави 4 Ліцензійних умов № 307 

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 

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

листом від 24.06.2022 № 1445/01-11 

повідомило по стан усунення порушення та 

звернулось з проханням продовжити строк 

його виконання до 31 грудня 2024 року.   

За період з 31.12.2021 по 15.06.2022 Підприємством було встановлено 6 лічильників 

системи ПРВ, що збільшило загальний відсоток забезпечення приладами технологічного 

обліку за вказаний період з 88,88% до 93,65%. 

Стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого 

водопостачання  

Точки технологічного обліку 
Потреба, од. Факт, од. Відсоток, 

 % 

Станом на 31.12.2021 

Підземні водозабори 73 73 100,0 

Поверхневі водозабори 0 0 0 

Покупна вода 0 0 0 

Система ПРВ 53 39 73,58 

Всього 126 112 88,88 

Станом на 15.06.2022 

Підземні водозабори 73 73 100,0 

Поверхневі водозабори 0 0 0 

Покупна вода 0 0 0 

Система ПРВ 53 45 84,91 

Всього 126 118 93,65 

 

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 № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 

2022 року № 341/2022, ураховуючи звернення РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» 

листом від 24.06.2022 № 1445/01-11, 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 № 974 таку зміну:  
В абзаці першому  підпункту 3 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 вересня 2018 року 

№ 974 «Про накладення штрафу на РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 
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«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» слова та цифри «до 30 липня 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 11 вересня 2018 року № 974 

 

 

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 РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» від 24 червня 2022 року № 1445/01-11, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому  підпункту 3 пункту 3 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 11 вересня 2018 року № 974 «Про накладення штрафу на 

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
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ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри «до 30 липня  

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 


