
  

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

____    ____________ 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про застереження ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» щодо недопущення надалі невиконання рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» 

 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушень ОБЛАСНИМ 

КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД»  
 

Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області за участі представника 

центрального апарату НКРЕКП, відповідно до постанови НКРЕКП від 22 лютого  

2022 року № 330.52 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

щодо виконання ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» вимог пункту 2 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

10 березня 2021 року № 419 «Про накладення штрафу на ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 17 травня 2019 року № 757, здійснення заходів державного 

регулювання», за посвідченням від 13 грудня 2022 року № 436 з 23 грудня  

2022 року по 29 грудня 2022 року було проведено позапланову перевірку 

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» (далі – ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», Підприємство), за 

результатами якої складено Акт перевірки від 29 грудня 2022 року № 375, та 

встановлено наступне:  

 
Виявлене порушення Суть порушення 

 

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов 

щодо дотримання вимог законів України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», інших актів законодавства, якими 

регулюється діяльність у сфері природних монополій та 

у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, а саме частини 

дев’ятої статті 14 Закону України «Про НКРЕКП» щодо 

обов’язкового виконання суб’єктами господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, рішень Регулятора, а саме абзаців 



  

третього та четвертого пункту 2 Постанови НКРЕКП № 

419 у частині усунення до 31 грудня 2021 року порушень: 

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуги з централізованого водопостачання 

та/або водовідведення відповідно до умов договору, 

укладеного в установленому порядку; 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо надання послуг з централізованого водопостачання за 

наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту. 

 (Акт № 375 с. 7-9) 

Станом на 31.12.2021 загальний рівень укладених договорів по Підприємству становив  

53,52%, зокрема по категоріям: «Інші споживачі» та «Бюджетні установи» - 100%, по категорії 

«Населення» – 52,48 %. 

При цьому, станом на 23.12.2022 загальний рівень укладених договорів по 

Підприємству складає 100%. 

Забезпечення споживачів ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» станом на 31.12.2021 

приладами комерційного обліку з централізованого водопостачання становило 56 231 одиниць 

або 86,52 % з необхідної кількості 64 990 одиниць.  

При цьому, станом на 23.12.2022 забезпечення споживачів ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» приладами комерційного обліку з централізованого водопостачання становило 

56 471 одиниць або 86,79 % з необхідної кількості 65 066 одиниць. 

Таким чином станом на 23.12.2022 залишилося неусунутим Підприємством порушення 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, 

які відповідають вимогам Технічного регламенту. 

Ураховуючи зазначене, пояснення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», надане 

листом від 30.12.2022 № 2981/21/07-21, пропозиції Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, надані 

службовою запискою від 06.01.2023 № 24/19-22, Департамент ліцензійного 

контролю, пропонує прийняти: 

 

I. Постанову «Про застереження ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» щодо 

недопущення надалі невиконання рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» застерегти ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» щодо недопущення 

надалі невиконання рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 
 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушення ОБЛАСНИМ 

КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД»:  
     

 Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у 



  

межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ОБЛАСНЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні 

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. 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                        

ліцензійного контролю                      Ярослав Зеленюк 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t222479?ed=2022_07_29&an=242


ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 

 

 

Про застереження ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» щодо недопущення 

надалі невиконання рішень Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 
  
 
 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ січня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової виїзної перевірки від 29 грудня 2022 року № 375, проведеної на 

підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.52 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД», посвідчення на проведення позапланової перевірки від  

13 грудня 2022 року № 436, установлено, що ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» (код ЄДРПОУ 

03346822) не виконало вимоги пункту 2 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 10 березня 2021 року № 419 «Про накладення штрафу на ОБЛАСНЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за 



2 
 

 

 

невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 травня 2019 

року № 757, здійснення заходів державного регулювання» у частині  усунення 

до 31 грудня 2021 року порушень: 

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови) 

щодо надання послуги з централізованого водопостачання та/або 

водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому 

порядку, 

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

централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 

кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного 

регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163; 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» (код ЄДРПОУ 03346822) щодо недопущення надалі 

невиконання рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг. 

  

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

Копію постанови про застереження надіслано (отримав) ____  _____________ 2023 року_____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 

 

«____»_________________________ 20__ року                                                                                                                          _____________________________ 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                  Київ                                          № _______________ 
 
 
 
 
 
 

Про усунення порушень ОБЛАСНИМ 

КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» 
 
 
 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 

29 грудня 2022 року № 375, проведеної на підставі постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.52 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» (код ЄДРПОУ 03346822) протягом 24 місяців з дня 

припинення або скасування воєнного стану в Україні усунути порушення 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t222479?ed=2022_07_29&an=242
https://ips.ligazakon.net/document/view/t222479?ed=2022_07_29&an=242


2 
 

 

 

 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

22 березня 2017 року № 307, щодо надання послуги з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці 

розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 

вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 року № 163. 

  

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


