
 Департамент ліцензійного 

 контролю 

___   _____________ 2023 року 

         Голові НКРЕКП 

         Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 07 квітня 2021 року № 606» 

(«Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання») 

 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 квітня 2021 року  

№ 606 «Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання» 

зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2677,  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СМР (далі – 

постанова № 606, КП «Міськводоканал» СМР, Підприємство) зобов’язано у 

строк до 31 грудня 2022 року усунити порушення: 

 

1 

підпункт 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 

КП «Міськводоканал» СМР 

листами від 24.01.2023 № 389/24 

та від 02.02.2023 № 594/24 

зважаючи на об’єктивні 

обставини звернулось з 

проханням продовжити 

виконання протягом 24 місяців з 

дня припинення або скасування 

воєнного стану в Україні  

Станом на 31.12.2022 із необхідної кількості 24 530 од споживачів                                              

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СМР з централізованого водопостачання 

забезпечено приладами комерційного обліку  20 304 од. або 82,8%. 

Потребують обладнання лічильниками 4 226 точок обліку. 

Порушення не усунуто. 

 

Ураховуючи звернення КП «Міськводоканал» СМР листами від 

24.01.2023 № 389/24 та від 02.02.2023 № 594/24, керуючись пунктом 10.9                

глави 10 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 



2 

 

від 14 червня 2018 року № 428 (зі змінами), Департамент ліцензійного 

контролю пропонує внести до Постанови № 606 таку зміну: 

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 квітня 

2021року № 606 «Про застереження щодо недопущення надалі 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ порушення законодавства у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання» слова та цифри «до 31 грудня 2022 року» замінити 

словами та цифрами «протягом 24 місяців з дня припинення або скасування 

воєнного стану в Україні». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                       Ярослав  ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТРОЄКТ 

 
 

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 07 квітня 2021 року № 606 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

державне регулювання у сфері комунальних послуг», ураховуючи звернення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (листи від 24 січня 2023 року № 389/24 та від 02 лютого                  

2023 року № 594/24), Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

07 квітня 2021 року № 606 «Про застереження щодо недопущення надалі 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ порушення законодавства у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу 

державного регулювання» слова та цифри «до 31 грудня 2022 року» замінити 

словами та цифрами «протягом 24 місяців з дня припинення або скасування 

воєнного стану в Україні». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 

 


