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Обґрунтування  

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про особливості забезпечення обліку централізованого водопостачання 

в умовах воєнного стану» 

 

В умовах воєнного стану та агресії російської федерації проти 

України, окрім пошкоджень об’єктів централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення через бойові дії, зниження обсягів 

реалізації послуг та зменшення рівня оплати споживачів, суттєвим питанням, 

що потребує вирішення, на думку НКРЕКП, є постачання води на тимчасово 

окуповані території (далі – ТОТ), яке призводить до виникнення прямих 

збитків ліцензіатів НКРЕКП від несплати за ці послуги споживачами на ТОТ.  

З метою фіксації обсягів води, які постачаються на ТОТ, та подальшого 

відшкодування збитків ліцензіатів НКРЕКП (в тому числі, за рахунок 

репарацій) необхідно організувати ведення окремого обліку обсягів води, які 

постачаються на ТОТ, шляхом або встановлення вузлів обліку води на 

адміністративній межі з ТОТ, або розроблення алгоритмів визначення цих 

обсягів у випадку неможливості встановлення окремих вузлів обліку води з 

об’єктивних причин.  

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання  відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про особливості забезпечення обліку централізованого 

водопостачання в умовах воєнного стану». 

 

 

 

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 особливості забезпечення обліку 

централізованого водопостачання в 

умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 

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

2022 року № 64/2022 та продовженим згідно з 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, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1 .  Ліцензіати НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення (далі – ліцензіати), територія ліцензованої 

діяльності яких частково знаходиться на тимчасово окупованій території          

(далі – ТОТ), мають забезпечувати окремий облік централізованого 

водопостачання з урахуванням таких особливостей: 

 

1) ліцензіати мають забезпечити ведення окремого обліку 

централізованого водопостачання на ТОТ, для чого необхідно: 

визначити межі мереж централізованого водопостачання, задіяних у 

провадженні ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, що 

знаходяться на підконтрольній Україні території, та мереж, задіяних у 



2 

провадженні ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, що 

заходяться на ТОТ;  

створити та/або визначити на межі між мережами централізованого 

водопостачання, задіяними у провадженні ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання, що знаходяться на підконтрольній Україні 

території, та мережами, задіяними у провадженні ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання, що заходяться на ТОТ, фізичні точки 

обліку (далі – ТО) для фіксації обсягів води, яка постачається на ТОТ; 

забезпечити за можливості у визначених ТО функціонування вузлів 

обліку води з можливістю дистанційного зчитування та передачі даних до 

відповідних автоматизованих систем ліцензіатів; 

створити в межах власної території ліцензованої діяльності ТО для 

фіксації обсягів води на адміністративній межі з ТОТ; 

забезпечити складання балансу водопостачання, що враховує дані 

виробництва, транспортування та постачання води за всіма ТО у кожному 

розрахунковому періоді; 

 

2) за неможливості установлення у ТО окремих вузлів обліку 

централізованого водопостачання ліцензіати мають сформувати алгоритми 

визначення обсягів води, яка постачається на ТОТ; 

 

3) ліцензіати повинні відстежувати можливі виникнення змін у 

переліку та розташуванні ТО; 

 

4) обсяги централізованого водопостачання за розрахунковий місяць у 

цілому на адміністративній межі з ТОТ мають оформлюватися окремими 

актами за підписом керівника ліцензіата. 

 

2. Ліцензіати, територія ліцензованої діяльності яких частково 

знаходиться на ТОТ (крім територій, на яких ведуться бойові дії та крім 

населених пунктів, які є оточеними), щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним, мають надавати до НКРЕКП інформацію щодо обсягів 

перекачування та реалізації води на адміністративній межі з тимчасово 

окупованою територією України згідно з додатком до цієї постанови. 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття і діє протягом дії 

воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення чи 

скасування. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



Додаток до постанови НКРЕКП

від __________  № ______

Обсяги 

перекачування 

води за період

тис. куб. м

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

Всього 0,00

КУТ* 0,00

ТОТ** 0,00

З КУТ* на ТОТ** 0,00

З ТОТ** на КУТ* 0,00

З КУТ* на ТОТ** 0,00

З ТОТ** на КУТ* 0,00

І підйом

ІІІ підйом (за наявності)

ІV підйом (за наявності)

Піднято води насосними станціями (власний підйом)

Втрати та технологічні витрати води до подачі в 

систему ПРВ (подачі та розподілу води)

Реалізація води до ІІ підйому (що не відповідає 

нормативній  якості питної води)

ІІ підйом (система подачі і розподілу води)

Подано води в мережу (ΙΙ підйом)

Втрати та витрати води з системи ПРВ (між ІІ та ІІІ 

підйомом)

Обсяг реалізації централізованого водопостачання 

(між ІІ та ІІІ підйомом)

ІІІ підйом

Інформація щодо обсягів перекачування та реалізації води на адміністративній межі з тимчасово окупованою (частково) територією 

України

___________________________________________________

за період ___________ р.

Найменування
Метод визначення: за приладом обліку або 

розрахунок
Приналежність

Обсяг реалізації централізованого водопостачання 

(після IV підйому)

Втрати та витрати води з системи ПРВ (між ІІІ та ІV 

підйомом)

Всього втрати та витрати до подачі в систему ПРВ

Всього піднято води

Всього реалізація води, що не відповідає 

нормативній  якості питної води

ІV підйом

Обсяг реалізації централізованого водопостачання 

(між ІІІ та ІV підйомом)

Втрати та витрати води з системи ПРВ (після IV 

підйому)

Всього передано води, що не відповідає 

нормативній  якості питної води по внутрішньому 

обороту

*КУТ - контрольована Україною територія

**ТОТ - тимчасово окупована територія України

Всього подано води до системи ПРВ 

Всього втрати та витрати води з системи ПРВ

Всього обсяг реалізації централізованого 

водопостачання

Всього передано питної води по внутрішньому 

обороту


