
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

__________________ 2022 року  

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 02 серпня 2022 року № 834» 
 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 вересня 2021 року № 1544» 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП), було проведено планову перевірку ЛЬВІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» (далі – ЛМКП 

«Львівводоканал», Підприємство), за результатами якої складено Акт перевірки від                        

20 серпня 2021 року № 420 та прийнято постанову Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 вересня 2021 року 

№ 1544 «Про накладення штрафу на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 1544).   

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 постанови № 1544 ЛМКП «Львівводоканал» 

зобов’язане до 30 червня 2022 року усунути встановлені порушення. 

Листом від 12 липня 2022 року № ДВ-7982 ЛМКП «Львівводоканал» звернулось за 

продовження терміну усунення порушень. Постановою НКРЕКП від 02.08.2022 № 834  

внесено зміни до постанови НКРЕКП від 16 вересня 2021 року № 1544» щодо продовження 

терміну усунення порушень.  Після додаткового вивчення питання щодо організації 

комерційного обліку надання послуг з централізованого водопостачання, враховуючи 

збільшення рівня оснащення на 1,6%, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

продовжити термін усунення цього порушення шляхом внесення зміни до постанови № 834:  
доповнити постановляючу частину постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 серпня 2022 року 

№ 834 «Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 вересня 2021 року № 1544» 

після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:  

 «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;». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами  восьмим та 

дев’ятим. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#n12


                                                                                                                                          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 02 серпня 2022 року № 834 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 Доповнити постановляючу частину постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 02 серпня 2022 року № 834 «Про внесення зміни до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 16 вересня 2021 року № 1544» після абзацу шостого 

новим абзацом сьомим такого змісту:  

 «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;». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами  

восьмим та дев’ятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#n12
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