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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови «Про накладення штрафу на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2021 року № 961» 

до проєкту розпорядження «Про усунення порушень АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  
 

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до постанови 

НКРЕКП від 25 січня  2022 року № 154 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 

ЄДРПОУ 40075815) за посвідченням  від 11 січня 2023 року № 37 з 25 січня 2023 року 

по 07 лютого 2023 року було проведено позапланову виїзну перевірку 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – АТ 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», Товариство, ліцензіат) щодо виконання ліцензіатом 

вимог абзаців шостого – дев’ятого підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП  

від 09 червня 2021 року № 961 «Про накладення штрафу на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

центрального водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» (далі – 

постанова НКРЕКП № 961). 

 За результатами позапланової перевірки Товариства складено Акт від 07 лютого 

2023 року № 84 (далі – Акт №  84), яким встановлено невиконання АТ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» абзаців сьомого – дев’ятого підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП  

№ 961 та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

затверджених постановою Національної  комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 березня 2017 № 307 (далі – Ліцензійні 

умови) : 

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 Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» щодо 

обов’язкового виконання суб’єктами господарювання, 



  

що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, рішень Регулятора, а саме абзаців 

шостого – дев’ятого підпункту 2 пункту 2 постанови 

НКРЕКП № 961 у частині усунення до 31 грудня  

2021 року порушень:  
підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у 

частині оформленого належним чином права власності, 

господарського відання або користування земельними 

ділянками, на яких розташовані засоби провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання;  

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у 

частині надання ліцензіатом послуг з централізованого 

водопостачання за наявності встановлених приладів обліку 

в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам 

Технічного регламенту;  

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних 

умов щодо провадження господарської діяльності з 

відведення та очищення стічної води із застосуванням 

приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 

(Акт №84 с. 7-9) 

Станом на 31.12.2021 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не оформлено Державні акти на 22 земельні ділянки на 

яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання, а саме: 

Дніпропетровська обл. – 1 ділянка; Запорізька обл. – 3 ділянки; Вінницька обл. – 10 ділянок; місто Київ –  

3 ділянки; Київська обл. – 1 ділянка; Житомирська обл. – 1 ділянка; Одеська  обл. – 2 ділянки; Донецька обл. – 

1 ділянка. Станом на  25.01.2023 порушення не усунуто. 

Станом на 31.12.2021 забезпечення споживачів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» приладами комерційного 

обліку з централізованого водопостачання становило 40 903 одиниць або 80,0% з необхідної кількості  

51 123 одиниці. На  25.01.2023 загальний відсоток забезпечення зріс до 81,0%. 

Порушення не усунуто. 
Станом на 31.12.2021 системи централізованого водовідведення,  а саме очисні споруди на стадії 

прийому стічних вод забезпечено приладами обліку у кількості 19 од. з 29 од. необхідних. На 25.01.2023 

очисні споруди на стадії прийому стічних вод забезпечено приладами обліку у кількості 29 од. із необхідних 

29 од. або 100%, при цьому облік стічних вод на стадії їх скидання після очищення – не забезпечено. 

Порушення не усунуто. 

Таким чином станом на 25.01.2023  АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» не усунуло порушення 

Ліцензійних умов, строк усунення яких встановлено абзацами шостим – дев’ятим підпункту 2 пункту 2 

постанови НКРЕКП № 961 до 31 грудня 2021 року. 

 

Ураховуючи зазначене, пояснення Товариства, надані листом від 13.02.2023 

 № 2667/1-23, Департамент ліцензійного контролю, пропонує прийняти: 

 

I. Постанову «Про накладення штрафу на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 09 червня 2021 року № 961»: 

 

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», статті 17 Закону України «Про природні 

монополії» накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на 



  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 

40075815) за невиконання постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 961. 

 

ІІ. Розпорядження «Про усунення порушень АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: 

 

 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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» усунути порушення 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): 

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

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 засобів 

вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

лютого 2016 року № 163; 

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 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані засоби провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання;. 

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням 

приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після 

очищення. 

 

 

 

Директор Департаменту                                        

ліцензійного контролю                      Ярослав Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                     Київ                                         № _______________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 

09 червня 2021 року № 961 
  
 
 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого  

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

позапланової виїзної перевірки від 07 лютого 2023 року № 84, проведеної на 

підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня 2022 року № 154 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 11 січня 2023 року № 37, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) не 

виконало вимоги абзаців шостого – дев’ятого підпункту 2 пункту 2 постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 09 червня 2021 року № 961 «Про накладення 

штрафу на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та центрального водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» щодо усунення до 31 грудня  
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2021 року порушень Ліцензійних умови 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):  

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані засоби провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання;  

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 

ліцензіатом 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 (далі – Технічний регламент);  

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 

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: 

 

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

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону 

України «Про природні монополії» накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) штраф у розмірі  

34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень за невиконання постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 09 червня 2021 року № 961 «Про накладення 

штрафу на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та центрального водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» щодо усунення до 31 грудня 2021 року 

порушень: 

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані засоби провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання;  
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підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 

ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання за наявності 

встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які 

відповідають вимогам Технічного регламенту;  

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 

 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ____  _____________ 2023 року_____________________ 

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

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

___________________                                       Київ                                       № _______________ 
 
 
 
 

Про усунення порушень 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
 
 
 

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 

07 лютого 2023 року № 84, проведеної на підставі постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 25 січня 2022 року № 154 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) усунути порушення 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): 

протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в 

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

з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в 
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кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року № 163; 

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 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оформленого 

належним чином права власності, господарського відання або користування 

земельними ділянками, на яких розташовані засоби провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання;. 

абзацу сьомого підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із 

застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні 

споруди та її скидання після очищення. 

  

 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


