
Голові НКРЕКП  

Членам НКРЕКП  

 

Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП  

«Про роботу ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення у період воєнного стану» 

 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено 

воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. 

Ліцензіати у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення (водоканали) є підприємствами критичної інфраструктури, які, 

виконуючи життєво важливі функції, забезпечують споживачів населених пунктів 

послугами з централізованого водопостачання та водовідведення, порушення яких 

призводить до негативних наслідків для національної безпеки України. 

Частина 1 статті 4 Закону України «Про критичну інфраструктуру» (далі – 

Закон) визначено, що захист критичної інфраструктури є складовою частиною 

забезпечення національної безпеки України. 

Згідно частини 2. статті 5 даного Закону одним із завдань формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури є 

попередження кризових ситуацій, що порушують безпеку критичної 

інфраструктури. 

Враховуючи, що водоканали в умовах воєнного стану та несплати 

споживачами за комунальні послуги не мають можливості виконувати інвестиційні 

програми, пропонується проєктом постанови передбачити можливість призупинити 

виконання ліцензіатами інвестиційних програм на 2022 рік на період воєнного 

стану в Україні.  

Відповідно до вищезазначеного, Департамент із регулювання відносин у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про роботу ліцензіатів у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення у період воєнного стану».  

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого водопостачання  

та централізованого водовідведення        А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________        Київ     №________ 

 

Про роботу ліцензіатів у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення у 

період воєнного стану 

  

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

критичну інфраструктуру», Указу Президента України від 24.02.2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. На період дії воєнного стану ліцензіату у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення призупинити виконання 

схвалених НКРЕКП інвестиційних програм на 2022 рік. 

 

2.  Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                      К. Ущаповський 
 


