
  

Департамент  

ліцензійного контролю  

                            2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 17 листопада 2021 року № 2218»  
«Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ» 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», 

Товариство) за результатами якої прийнято постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від  

17 листопада 2021 року № 2218 «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ» 

за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 2218), абзацом першим 

підпункту 1пункту 2 якої у межах здійснення заходів державного регулювання 

зобов’язано  ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» у строк до 31 січня 2022 року 

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 № 1131, подати до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, План розвитку на  

2022 - 2024 роки, включивши рівними частинами додаткові заходи без джерел 

фінансування на загальну суму недофінансування/економії в розмірі 137 834,78 тис. 

грн (без ПДВ), у тому числі: з водопостачання на суму 87 617,42 тис. грн, з 

водовідведення на суму 50 217,36 тис. грн, що виникли за статтями витрат у структурі 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на  

2019 та 2020 роки. 

Товариство листами від 29.09.2022 № 2857/30/36/02-22 та від 11.10.2022  

№ 2967/30/36/02-22 звернулось з проханням, враховуючи нестабільну економічну 

ситуацію, що склалася через військову агресію російської федерації проти 

України, про внесення зміни до Постанова № 2218 в частині зобов’язань Товариства 

включити до Плану розвитку на 2023 - 2025 роки додаткові заходи без джерел 

фінансування на загальну суму недофінансування/економії в розмірі  

137 834,78 тис. грн (без ПДВ). 
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Ураховуючи викладене, погіршення економічної ситуації, що склалася 

через військову агресію російської федерації проти України, службові записки 

Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання 

та водовідведення від 05.10.2022 № 592/19-22, від 20.10.2022 № 619/19-22 та від 

24.10.2022 № 625/19-22, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

Постанову, якою внести до Постанови № 2218 наступні зміни: 

У підпункті 1 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

17 листопада 2021 року № 2218 «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри 

«План розвитку на 2022 – 2024 роки» замінити словами та цифрами «План 

розвитку на 2023 – 2025 роки» у відповідних відмінках. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                       Ярослав 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 17 листопада 2021 року № 2218 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з 

воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

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, від 17 травня  

2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, відповідно до 

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 ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» від 29 вересня 2022 року № 2857/30/36/02-22 та від  

11 жовтня 2022 року  № 2967/30/36/02-22, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

У підпункті 1 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

17 листопада 2021 року № 2218 «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ 
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

слова та цифри «План розвитку на 2022 – 2024 роки» у всіх відмінках замінити 

словами та цифрами «План розвитку на 2023 – 2025 роки»  у відповідних 

відмінках. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 


