
 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«19»  квітня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346» 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

державне регулювання у сфері комунальних послуг», та у зв’язку з Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022  

№ 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 14 березня 2022 

року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», з метою здійснення моніторингу діяльності 

ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, для належного виконання функцій, передбачених 

законодавством та оперативного реагування на загрозу виникнення дефолту 

на підприємствах комунальної галузі Департаментом ліцензійного контролю 

підготовлено проєкт постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 

17 березня 2022 року№ 346» (далі – проєкт постанови). 

Проєктом постанови передбачається запровадження на період дії 

воєнного стану для суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення надавати до НКРЕКП інформацію щодо 

розрахунків за електричну енергію, надходження оплати за реалізовані 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення та щодо обсягів діяльності з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення (далі – Інформація). Інформацію 

пропонується надавати до НКРЕКП щомісячно виключно в електронному 

вигляді, що в свою чергу не створить надмірного навантаження на ліцензіатів.  

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346». 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про внесення змін  

до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346 

 

   

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про правовий 

режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою здійснення моніторингу діяльності 

ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення у частині руху грошових коштів від ліцензованої діяльності та 

розрахунків споживачів під час особливого періоду 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 17 березня  

2022 року № 346 «Про надання інформації під час особливого періоду» такі 

зміни: 

 

1) у пункті 1 після слів «з постачання електричної енергії споживачу» 

доповнити знаками та словами «, з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення»; 
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2) абзац третій пункту 5 доповнити словами та знаками «на електронну 

поштову адресу monitoring_ov@nerc.gov.ua»; 

 

3) доповнити після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту: 

«6. Ліцензіати у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення подають до НКРЕКП: 

інформацію щодо розрахунків за електричну енергію відповідно до форми, 

визначеної у додатку 8 до цієї постанови за звітний період (місяць), щомісяця до 

7 – 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, виключно в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису формату «p7s» уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або 

кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням 

вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну поштову 

адресу shkurko@nerc.gov.ua; 

інформацію щодо надходження оплати за реалізовані послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

відповідно до форми, визначеної у додатку 9 до цієї постанови за звітний період 

(місяць), щомісяця до 7 – 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

виключно в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису формату «p7s» уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 

господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» 

на електронну поштову адресу yevchenkol@nerc.gov.ua; 

інформацію щодо обсягів діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення відповідно до форми визначеної у додатку 10 

до цієї постанови за звітний період (місяць), щомісяця до 7 – 15 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, виключно в електронному вигляді у форматі 

«xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису формату 

«p7s» уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на електронну поштову адресу 

moskalenko1@nerc.gov.ua. 

Якщо день подання інформації припадає на неробочий (вихідний або 

святковий) день, то днем подання є наступний за вихідним або святковим 

робочий день.». 

У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 7 та 8; 

 

4) у пункті 7 слова «абзаці другому» замінити словами «абзаці першому»; 

 

5) доповнити трьома новими додатками 8 – 10, що додаються. 

 

mailto:yevchenkol@nerc.gov.ua
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2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 



17.03.2022 № 346

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Усього І класу напруги ІІ класу напруги Усього І класу напруги ІІ класу напруги

тис. грн тис. кВт.год тис. кВт.год тис. кВт.год тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Виконавець

Телефон виконавця: 

Електронна пошта виконавця:

Додаток 8 до постанови НКРЕКП

(ПІБ)

Керівник суб'єкта господарювання 

(або уповноважена особа)

(ПІБ)

Інформація щодо розрахунків за електричну енергію (з ПДВ)

за ________________ 2022 року
(місяць)

Сума заборгованості за спожиту 

активну електричну енергію, 

використану на потреби 

централізованого водопостачання та 

централізованого  водовідведення, 

на початок звітного місяця 

Оплачено за спожиту активну електричну 

енергію, використану на потреби 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

за звітний місяць

Рівень розрахунків 

Загальні витрати електричної енергії на потреби централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення за звітний 

місяць

Сума нарахувань за електричну енергію за звітний місяць            



(місяць)

Усього
у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населення

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

Виконавець

Електронна пошта виконавця:

за __________________ 2022 року

Інформація щодо надходження оплати за реалізовані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з ПДВ)

Оплачено споживачами на рахунки ліцензіата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Централізоване водовідведення

Сума нарахувань за реалізовані  

послуги за звітний місяць

(ПІБ)

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Заборгованість споживачів на 

початок звітного місяця

Централізоване водопостачання

Оплачено споживачами за 

звітний місяць

Сума нарахувань за реалізовані  

послуги за звітний місяць Оплачено споживачами за 

звітний місяць

Заборгованість споживачів на 

початок звітного місяця

Додаток 9 до постанови НКРЕКП

17.03.2022 № 346

Телефон виконавця: 

(ПІБ)

Керівник суб'єкта господарювання 

(або уповноважена особа)



Усього
у тому числі 

населення
Усього

у тому числі 

населенню
Усього

у тому числі 

населенню
Усього

у тому числі 

населенню

тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м тис. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Виконавець

Електронна пошта виконавця:

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Погоджений відповідно до 

Методики розподілу між 

споживачами обсягів спожитих у 

будівлі комунальних послуг, 

затвердженої наказом Мінрегіону 

від 22.11.2018 № 315, в звітному 

місяці коригуючий коефіцієнт 

(kкор)

Централізоване водовідведення

Плановані середньомісячні показники на 2022 р. Фактичні показники у звітному місяці

Обсяг реалізації

за __________________ 2022 року

Керівник суб'єкта господарювання 

(або уповноважена особа)

Плановані середньомісячні показники на 2022 р. Фактичні показники у звітному місяці

Централізоване водопостачання

Додаток 10                                                           

до постанови НКРЕКП

17.03.2022 № 346

Обсяг реалізаціїОбсяг  пропуску 

стічних вод через 

очисні споруди, 

усього

Обсяг реалізації

Телефон виконавця: 

Подано води в 

мережу                      

(ΙΙ підйом), 

усього

Подано води в 

мережу                

(ΙΙ підйом), 

усього

Обсяг реалізації Обсяг  пропуску 

стічних вод через 

очисні споруди, 

усього

Інформація щодо обсягів діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


