
 

 

  

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 06 жовтня 2021 року № 1723» 
 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» 

за 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    ДЕРЖАВНОГО 

МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» (далі – ДМП ВКГ «Дніпро-Західний 

Донбас», Підприємство), за результатами якої складено Акт перевірки від 17 вересня                     

2021 року № 459 та прийнято постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня 2021 року № 1723 

«Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ 

ДОНБАС» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – постанова № 1723).   

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 постанови № 1723 ДМП ВКГ «Дніпро-Західний 

Донбас» зобов’язане до 30 червня 2022 року усунути порушення: 

 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Пояснення ліцензіата 

1 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

забезпечення функціонування 

кол-центру для обслуговування 

споживачів єдиним 

багатоканальним номером 

телефону для стаціонарних та 

мобільних телефонів 

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 

листами від 13.06.2022 № 216, від 22.06.2022 

№ 228 повідомило, що надає послуги 

населенню сукупною чисельністю 27 496 осіб, 

тому висловило прохання про виключення 

цього пункту.    

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є в основному оптовим постачальником води 

для інших суб’єктів господарювання у сфері водопостачання, сукупна чисельність 

населення, якій безпосередньо надаються послуги з централізованого водопостачання, 

складає 27 496 осіб (особливих рахунків по населенню 7 922 абонентів), з них кількість 

осіб, які користуються послугами з централізованого водопостачання – 17 951.  

З’вязок споживачів з підприємством забезпечується за номером мобільного 

телефону 067 641 74 82.  

У зв’язку з тим, що до підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
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централізованого водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017  

№ 307 (далі – Ліцензійні умови) внесено зміни постановою НКРЕКП від 29.09.2021  

№ 1660 у такій редакції «22) забезпечити функціонування кол-центру, що забезпечений 

єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та 

адресою електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів 

(населення) чисельністю більше ніж сто тисяч осіб, які використовують питну воду, 

послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та 

побутових потреб), для надання послуг абонентам на безоплатній основі;» (набрало 

чинність з 01.12.2021 року), то вимоги даного пункту в новій редакції не 

розповсюджуються на ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» і на сьогодні не є актуальним 

визначати як порушення Ліцензійних умов. 

 

2 

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 

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 

листом від 26.11.2021 № 517 повідомило про 

забезпечення комерційного обліку електричної 

енергії. 

          ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» з 01.10.2021 року здійснює самостійну 

закупівлю електричної енергії на енергоринку з використанням автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії (на підприємстві впроваджено ЛУЗОД). Загальна 

кількість точок комерційного обліку електричної енергії на підприємстві складає 15 од., з 

них 14 точок комерційного обліку електричної енергії охоплені власною АСКОЕ (Ліцензія 

№ 3979 від 21.10.2020 Акт вводу в експлуатацію 31.12.2020), одна точка комерційного 

обліку електричної енергії охоплена АСКОЕ НЕК «УКРЕНЕРГО». Усі 15 точок 

комерційного обліку віднесенні до групи «А». 

          Порушення не усунуто. 

3 

абзацу сьомого підпункту 4 

глави 4 Ліцензійних умов щодо 

провадження господарської 

діяльності з виробництва води 

на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання 

питної води із застосуванням 

приладів обліку, що 

відповідають вимогам 

Технічного регламенту 

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 

листом від 13.06.2022 № 216 повідомило про 

стан усунення порушення та звернулось з 

прохання продовжити строк його усунення    

          Станом на 31.05.2022 із необхідної кількості 15 одиниць приладів технологічного 

обліку встановлено 13 одиниць, що становить 86,67 %. Рівень оснащення технологічним 

обліком не змінився порівняно зі станом на 31.12.2020 через фінансовий стан, 

спричинений, зокрема, заборгованістю споживачів за надані послуги.  

Порушення не усунуто. 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 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 ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» листами              

26 листопада 2021 року № 517, від 13 червня 2022року № 216 та від 22 червня 2022 року             

№ 228, керуючись пунктом 10.8 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 
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відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 

2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

внести зміни до підпункту 4 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня 2021 року 

№ 1723 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ 

ДОНБАС» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» та викласти в такій редакції:  
«4) до 30 червня 2022 року усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування 

споживачів єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних 

телефонів; 

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 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; 

абзацу сьомого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження 

господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, 

транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають 

вимогам Технічного регламенту.». 

 

 

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 06 жовтня 2021 року № 1723 

 

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 воєнним станом в Україні, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 та продовженим 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 листи ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-

ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» від 26 листопада 2021 року № 517, від 13 червня 2022 

року № 216 та від 22 червня 2022 року № 228, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Підпункт 4 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                      

06 жовтня 2021 року № 1723 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ 
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МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» викласти в такій редакції:  

«4) до 30 червня 2022 року усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення функціонування кол-центру 

для обслуговування споживачів єдиним багатоканальним номером телефону 

для стаціонарних та мобільних телефонів; 

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 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; 

абзацу сьомого підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо 

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому 

та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням 

приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту.». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


