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ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєктів постанов НКРЕКП   

щодо схвалення інвестиційних програм на 2023 рік  

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення надійшли погоджені Інвестиційні програми на 2023рік:  

 

1. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», 
погоджена Наглядовою Радою від 28.07.2022 № 04 із загальним обсягом фінансування                    

799,46 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі:  

з централізованого водопостачання 701,20 тис. грн: 

- капітальний ремонт водопроводу (придбання вузла технологічного обліку), 

- реконструкція системи водопостачання; 

з централізованого водовідведення 98,26 тис. грн: 

- реконструкція системи водовідведення.  

 

 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ 

«ІНФОКСВОДОКАНАЛ»), погоджена Одеською обласною військовою адміністрацією від 

22.11.2022 № 11607/7/01-26/9880/2-22 із загальним обсягом фінансування                                 

115 250,30 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі: 

 з централізованого водопостачання 52 964,40 тис. грн: 

- придбання насосного обладнання, 

- придбання запірної арматури, 

- реконструкція ділянки водогону, 

- придбання спецтехніки, 

- реконструкція кабельних ліній, 

- придбання спецобладнання; 

з централізованого водовідведення 62 285,90  тис. грн: 

- придбання вимірювального обладнання, 

- реконструкція аеротенків, 

- реконструкція вторинних відстійників, 

- придбання насосного обладнання, 

- реконструкція ділянки самопливного колектору, 

- придбання спецобладнання. 

 

 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням 

виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 28.12.2022 № 1308 із загальним 

обсягом фінансування 2 760,29 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 997,92 тис. грн: 

- придбання вузла технологічного обліку, 

- отримання дозволу на надра, 
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- розробка проєктно-кошторисної документації, 

- придбання запірної арматури, 

- придбання лабораторного обладнання; 

з централізованого водовідведення 1 762,37  тис. грн: 

- придбання каналопромивного автомобіля. 

 

За результатами опрацювання наданих матеріалів відповідно до Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання 

у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування 

діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131 та з урахуванням постанови НКРЕКП від 10 травня            

2022 року № 466:  

 

пропонуємо схвалити проєкти постанов НКРЕКП про схвалення інвестиційних 

програм на 2023 рік та розмістити їх на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

 

 

 

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 схвалення Інвестиційної програми 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»                             

на 2023 рік 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання  у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»            

на 2023 рік у сумі 799,46 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її 

фінансування згідно з додатком. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



 

Додаток   

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

___________№_________ 

 

 

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2023 рік 

  
Джерела фінансування  Річна сума,  тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 799,46 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 701,20 

амортизація  701,20 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 98,26 

амортизація 98,26 

 

 

 

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 схвалення Інвестиційної програми 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС»  

(ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ») 

на 2023 рік  

 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання  у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ 

«ІНФОКСВОДОКАНАЛ») на 2023 рік у сумі 115 250,30 тис. грн (без 

урахування ПДВ), та джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

 
 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



 

Додаток  

до постанови Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

___________№___________ 

 

 

  
  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС»  

(ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ») на 2023 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,  

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 115 250,30 

     заходи з водопостачання,  у тому числі: 52 964,40 

амортизація 52 964,40 

     заходи з водовідведення,  у тому числі: 62 285,90 

амортизація 62 285,90 

 

 

 

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 схвалення Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

на 2023 рік 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання  у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 рік у сумі 2 760,29 тис. грн (без 

урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



 

Додаток   

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

___________№_________ 

 

 

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 рік 

  
Джерела фінансування  Річна сума,  тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 2 760,29 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 997,92 

амортизація  997,92 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 762,37 

амортизація 1 762,37 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого 

водопостачання  та водовідведення                                А.Чумак 

 








