
 

 

 

  

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2533» 
 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» 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 МІСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» (далі –  

МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено Акт 

перевірки від 15 листопада 2021 року № 593 та прийнято постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 

2021 року № 2533 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 2533).  

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови № 2533  

МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» зобов’язане у строк до 01 березня 2022 року усунути 

порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

відповідно до Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності 

яких здійснюється Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 

року N 1131, включити до Інвестиційної 

програми на 2022 рік невиконані заходи 

Інвестиційної програми на 2020 рік на 

загальну суму 12044,45 тис. грн (без ПДВ), 

у тому числі: з водопостачання на суму 

5925,68 тис. грн, з водовідведення на суму 

6118,77 тис. грн без додаткових джерел 

фінансування. 

МКП 

«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» листом 

від 22.02.2022 № 297/36 та від 

08.07.2022 № 542/36 повідомило по 

стан усунення порушення та 

звернулось з проханням продовжити 

строк його виконання на 24 місяці 

після закінчення бойових дій.  
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Листом від 22.02.2022 № 297/36 (вх. НКРЕКП від 06.05.2022 № 6498/2-22) 

Підприємство повідомило про доопрацювання Інвестиційної програми на 2022 рік та 

включення невиконанні заходи Інвестиційної програми на 2020 рік на загальну суму 

12044,45 тис. грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання на суму 5925,68 тис. грн, з 

водовідведення на суму 6118,77 тис. грн без додаткових джерел фінансування. 

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, проведенням активних бойових дій та пошкодженням 

інфраструктури Підприємства, МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» не мало можливості 

оголосити та провести нове відкрите обговорення проєкту Інвестиційної програми на  

2022 рік та погодити його з виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.  

Тому з таких причин МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» не надало до НКРЕКП у 

встановлені терміни заяву щодо схвалення Інвестиційної програми на 2022 рік відповідно 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

14 вересня 2017 року № 1131, а звернулось з листом від 08.07.2022 № 542/36 про 

продовження терміну виконання зобов’язань на 24 місяці після закінчення бойових дій. 

Також службовою запискою від 27.06.2022 № 362/19-22 Департамент із регулювання 

відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення висловив свою 

позицію щодо продовження терміну виконання вимог підпункту 1 пункту 3 постанови 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2533. 

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 МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» листами 

від 22 лютого 2022 року № 297/36 та від 08 липня 2022 року № 542/36, пропозиції 

Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, надані службовою запискою від 27 червня 2022 року № 362/19-22, 

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 № 2533 таку зміну:  
В абзаці першому підпункту 1 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2021 року 

№ 2533 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» 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, 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 грудня 2021 року № 2533 

 

 

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 

листи МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» від 22 лютого 2022 року № 297/36 та від 08 липня 

2022 року № 542/36, 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, від 10 грудня 2021 року № 2533 «Про накладення штрафу на МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
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централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

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

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 


