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__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 23 липня 2021 року № 1161» 
 «Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МІСТА УЖГОРОДА» порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку    

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» (далі – КП «ВУВКГ  

м. Ужгорода», Підприємство), за результатами якої складено Акт перевірки від 23 червня  

2021 року № 310 та прийнято постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 липня 2021 року № 1161 

«Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МІСТА УЖГОРОДА» порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – постанова № 1161).   

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови № 1161 КП «ВУВКГ м. Ужгорода» 

зобов’язане до 30 червня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

здійснення діяльності за 

наявності належним чином 

оформленого права власності, 

господарського відання або 

користування земельними 

ділянками, на яких розташовані 

заявлені засоби провадження 

господарської діяльності з 

централізованого 

водопостачання 

КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листом від 

30.05.2022 № 669 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням  продовжити строк його виконання 

на період після скасування воєнного стану  

  

Станом на 31.12.2020 потребували оформлення відповідно до вимог законодавства  

6 земельних ділянок з 29 або 20,7% щодо одного майнового комплексу – водозабір 

«Минай». 

Станом на 30.05.2022 одна земельна ділянка площею 0,36 га, на якій розташована 

артезіанська свердловина № 329А, надана у постійне користування Підприємству. 
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Стосовно 5 земельних ділянок КП «ВУВКГ м. Ужгорода» подало позовну заяву до 

Господарського суду Закарпатської області на рішення Коритнянської сільської ради  від 

01.10.2020 № 1009 про передачу земельних ділянок у постійне користування не  

КП «ВУВКГ м. Ужгорода», а КП «Ритуальна служба Коритнянської сільської ради» з 

метою відновлення порушеного майнового права та вимог законодавства України у 

земельних відносинах щодо рішення Коритнянської сільської ради про передачу 

зазначених земельних ділянок у постійне користування іншому суб’єкту. Судовий процес 

на сьогодні триває. 

Порушення не усунуто. 

2 

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 

КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листом від 

30.05.2022 № 669 повідомило по стан 

усунення порушення та звернулось з 

проханням продовжити строк його виконання 

на період після скасування воєнного стану 

 

Станом на 30.05.2022 обладнано приладами обліку 11 426 із необхідних 13 513 точок 

обліку, або 84,56%. 

Станом на 31.12.2020 із необхідної кількості 12 982 одиниць приладів обліку 

ліцензіатом забезпечено фактично 10 902 одиниць, що становить 84,0 %. 

У порівнянні з 31.12.2020 відсоток забезпечення комерційним обліком зріс на                     

0,56 %. 

Порушення не усунуто. 

3 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

забезпечення функціонування 

кол-центру для обслуговування 

споживачів, що забезпечений 

єдиним багатоканальним 

номером телефону для 

стаціонарних та мобільних 

телефонів 

КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листом від 

30.05.2022 № 669 повідомило по усунення 

порушення  

Підприємство повідомило, що з серпня 2021 року кол-центр для обслуговування 

споживачів переведено на безкоштовний номер 0-800-400-130. 

Порушення усунуто. 

4 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо 

забезпечення комерційного 

обліку електричної енергії з 

використанням даних, 

отриманих з автоматизованих 

систем комерційного обліку 

електричної енергії 

КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листом від 

30.05.2022 № 669, від 06 червня 2022 року  

№ 712 повідомило по стан усунення 

порушення та звернулось з проханням 

продовжити строк його виконання на період 

після скасування воєнного стану 
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Станом на 31.12.2020 не всі точки комерційного обліку електроенергії Підприємства 

обладнані власними системами комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). 

Відповідно до Акту перевірки в реєстрі КП «Водоканал м. Ужгорода» знаходиться 

38 точок комерційного обліку (ТКО). 

До системи АСКОЕ ПрАТ «Закарпаттяобленерго» підключено 3 точки комерційного 

обліку (ТКО) або 7,9 % від загальної кількості. 

КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листом від 30.05.2022 № 669 повідомило, про наявний 

розроблений проєкт на АСКОЕ, але не введено в експлуатацію.  

У зв’язку з чим звернулося із заявою про відтермінування виконання підпункту  

25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов на період після скасування воєнного стану та за 

фінансової доцільності його проведення. 

Порушення не усунуто. 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого          

2022 року, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року               

№ 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року                          

№ 122/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 № 341/2022, 

ураховуючи звернення КП «ВУВКГ м. Ужгорода» листами від 30.05.2022 № 669 та від 

 06 червня 2022 року № 712, керуючись пунктом 10.8 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

внести до постанови № 1161 таку зміну:  
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 липня 2021 року 

№ 1161 «Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та 

цифри «до 30 червня 2022 року» замінити словами, цифрами та знаками «до 30 числа 

третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде припинено або 

скасовано дію в Україні воєнного стану,». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 23 липня 2021 року № 1161 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 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, введеного відповідно до 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від  

18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах 

та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»   від 30 травня 

2022 року № 669, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 23 липня 2021 року № 1161 «Про застереження щодо недопущення 

надалі КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
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ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри 

«до 30 червня 2022 року» замінити словами, цифрами та знаками «до 30 числа 

третього місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому буде 

припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану,». 

 

 

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 


