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Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 03 травня 2022 року № 422» 

 

В умовах воєнного стану та агресії російської федерації проти 

України, ситуація в країні змінилася в усіх сферах діяльності, що не могло не 

вплинути на визначення пріоритетності розвитку та виконання робіт на 

об’єктах централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення.  

Для забезпечення належної експлуатації об’єктів централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – ЦВВ) і 

забезпечення якісних характеристик надання послуг з ЦВВ споживачам, 

виникає необхідність у виконанні ліцензіатами НКРЕКП у сфері ЦВВ 

заходів, передбачених інвестиційними програмами на 2022 рік.  

Проте розроблення та виконання у 2022 році планів розвитку на 

довгострокову перспективу наразі є неможливим із-за необхідності 

виконання поточних заходів, спрямованих на забезпечення надання послуг з 

ЦВВ споживачам в умовах постійних пошкоджень об’єктів ЦВВ із-за 

бойових дій.   

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання  відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 03 травня 

2022 року № 422», норми якої передбачають, що схвалення планів розвитку 

ліцензіатів НКРЕКП у сфері ЦВВ на 2022 рік не проводитиметься.  

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                     А. Чумак 
 



ПРОЄКТ 

 

   

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
_______________                                             Київ                                                 ____________ 

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 03 травня 2022 року № 422  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 03 травня 2022 року № 422 «Про визнання такою, що втратила чинність, 

постанови НКРЕКП від 09 березня 2022 року № 341» такі зміни:  

 

1) назву викласти в такій редакції: 

«Про врегулювання деяких питань інвестиційної діяльності 

ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення у 2022 році у період дії в Україні воєнного 

стану та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП 

від 09 березня 2022 року № 341»; 

 

2) у підпунктах 3 та 4 пункту 2 знаки та слова «(планів розвитку)» 

виключити; 

 

3)       доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 
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«3. Схвалення планів розвитку ліцензіатів НКРЕКП у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 

2022 рік не проводитиметься.». 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 
 

 


