
Голові Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг,    

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

про прийняття постанов НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних 

програм на 2022 рік 

 

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

комунальних послуг, від ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення надійшли, погоджені органами місцевого самоврядування, інвестиційні 

програми на 2022 рік: 

 

1. Комунального підприємства «Бахмут-Вода», погоджена рішенням 

Бахмутської міської ради від 25.08.2021 № 7/13-353, з обсягом фінансування                          

75 917,53 тис. грн., у тому числі: 

з водопостачання 70 254,63 тис. грн (з них: 6 817,70 тис. грн – амортизація, 

63 436,93 тис. грн – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) 

- реконструкція водопроводу, 

- придбання універсального  та лабораторного обладнання, 

- будівництво споруди, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з водовідведення 5 662,90 тис. грн (амортизація) 

- придбання автомобілю, 

- придбання спеціального обладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

 

2. Комунального підприємства «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської 

ради, погоджена рішенням виконавчаго комітету Дрогобицької міської ради від 20.09.2021     

№ 302, з обсягом фінансування 9 284,44 тис. грн., у тому числі:  

з водопостачання 6 046,83 тис. грн (з них: 1 350,74 тис. грн – амортизація, 

4 696,09 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

-  оснащення приладами технологічного обліку об’єктів водопостачання, 

-  придбання засувки на резервуар чистої води,  

- заміна насосного агрегату на ВНС,  

- впровадження автоматизованої системи комерційного обліку (АСКОЕ), 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури»; 

з водовідведення 3 237,61 тис. грн (з них: 924,61 тис. грн – амортизація,                         

2 313,00 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- придбання станції управління та захисту на каналізаційних насосних станціях, 

- капітальний ремонт та придбання каналізаційних насосних агрегатів, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури». 

 

3. Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», погоджена рішенням Полтавської обласної ради від 21.10.2021          

№ 290, з обсягом фінансування 27 759,40 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі: 

з водопостачання 10 855,10 тис. грн 

- реконструкція артезіанської свердловини, 

- технічне переоснащення резервного насосного обладнання, 
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- технічне переоснащення вузлу водопостачання, резервуару чистої води та насосної 

станції 2-го підйому;  

з водовідведення 16 904,30 тис. грн 

- реконструкція каналізаційного колектору. 

 

4. Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода», погоджена рішенням виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради від 10.11.2021 № 508, з обсягом фінансування                 

21 122,21 тис. грн., у тому числі: 

з водопостачання 16 616,21 тис. грн (з них: 4 646,00 тис. грн – амортизація, 

11 970,21 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку (передбачено погодженим Річним 

інвестиційним планом використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік)) 

- реконструкція водопроводу, 

- технічне переоснащення реагентного господарства, 

- придбання спецтехніки, 

- оснащення лабораторії, 

- будівництво зовнішнього електропостачання; 

з водовідведення 4 506,00 тис. грн (амортизація) 

- придбання спецтехніки, 

- технічне переоснащення насосної станції, 

- придбання лабораторного обладнання. 

 

За відсутності зауважень та пропозицій після оприлюднення на офіційному вебсайті 

НКРЕКП проєктів постанов про схвалення інвестиційних програм на 2022 рік, за 

результатами розгляду протоколів відкритих обговорень, проведених відповідно до Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 

 

пропонуємо прийняти постанови НКРЕКП про схвалення  інвестиційних програм на 

2022 рік. 

 

 

 

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 

«БАХМУТ-ВОДА» на 2022 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 «БАХМУТ-ВОДА» на 2022 рік у сумі 

75 917,53 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 «БАХМУТ-ВОДА» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                  

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 75 917,53 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 70 254,63 

амортизація 6 817,70 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 63 436,93 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 5 662,90 

амортизація 5 662,90 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________          Київ       №________ 

 

Про схвалення  

Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»  

ДРОГОБИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2022 рік 

 

 

 

на 2017 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 «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2022 рік  у сумі 

9 284,44 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з 

додатком. 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 

Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»  

ДРОГОБИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 9 284,44 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 6 046,83 

амортизація 1 350,74 

виробничі інвестиції з прибутку 4 696,09 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 3 237,61 

амортизація 924,61 

виробничі інвестиції з прибутку 2 313,00 

 

 

 

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  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

на 2022 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 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 27 759,40 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                                         

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»  

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 27 759,40 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 10 855,10 

амортизація  10 855,10 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 16 904,30 

амортизаційні відрахування 16 904,30 

 

 

 

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 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» 

на 2022 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 «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2022 рік у сумі 21 122,21 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 «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 21 122,21 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 16 616,21 

амортизація 4 646,00 

виробничі інвестиції з прибутку (передбачено погодженим 

Річним інвестиційним планом використання коштів у 

першому році плану розвитку на 2022 рік) 

11 970,21 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 4 506,00 

амортизація 4 506,00 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 
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' [ogaror 4

ao rloptIKy rlpoBeaeHHt

aigrpnT oro o6noBopeHHr nPoerrir
piurenr Haqi onanruoi xortaicii, luo

lAiftcnloe AepxaBHe PerynloBarrut
y ulepax eueprerlrKrr ra
r(oMyHaJILHUX nOcJIyf

NPOTOKOJI
siarcpuroro o6ronopenua (porrurgy :ayoa'I{eHb ra rporoirqift) npoerry llocranosu HXPEKII

<<IIpo cxsaneius ln"ecruqifrHoi uporpauu KOMYHAJIbHOIO IIIIPII€MCTBA
(6AXMYT-BO,{A> na 2022 Prtr

15 "rrrororo 2Q22 porv
(,qara nposeaeusr)

Bi4xpure o6roBopeHHt po3noqarocb o 13:00 roA. 3a aApecon:

rnr. Baxvryr, ByII. Kopty".bKoro, 1, repuropir KII (BAXMyT-BOAA)

Biarpure o6ronopenna rpoeKry flocranosl4 HKPEKII <flpo cxralennr InsecruqifiuOi

4porpaMl.r KoMyHaJIbHoro ui,qnpraer,'rcrna dAXMyT-BO.{A> xa 2022 pix> npoBeAeHo B

o*uifi" Qopruari 3 Br,rKopt4 craHHrM nporpaMHoro ga6egneqeuns ZOOM is 4orprauanmru

saxoAis, clptMoBaHr'Ix Ha gano6irauns fiorufipeHHrc ropouonipyuroi xnopo6lr COVID-I9'

3AIIPOIIIEHI:
1. flpe4craanuru Eaxuytcrroi ruicrroi pagu:

Mapuenxo O.O' -sacrynnrlc rlricrxoro ronoBlr;

IuariurarraT.M.-HaqaJIbHI,IKYnpannirrrrxpo3BuTKyruicrrororoclloAapcTBaTa
ranitanrsoro 6y,uirnr'rmna Eaxuyrcxoi rr'ricxoi pa,qu:

2. flpegcrarnzr Hauiona;rrnoi rorvricii uto :gificnIoe AepxaBHe perynrcBaflHt y

cQ ep ax eHep I'er vKvr ra KoMyHzLIIbHI'IX rr o cnyr :

l[enqenro O. A. rorloBHlrfi creqiaricr Biaaily

vr. EaxuYt
(r'ricue rpoBeAeHHt 3o(oAY)

HKPEKII y [HinPorlerBoBcbKifi

ooJracTl,

IPIICVTIII:

. npeAcrasnur Big,qiny Haqionanrnoi rouicii, luo g.qifiq oe AepxaBHe

parynrouu""" y c$epax eHeprerl4K[ Ta KoMyHaJIbHI'Ix fiocJlyr y ,{ninponerponcrxift o6lac'ri:

lllesqeuxo O. A' -- ronognnfi cneqiaricr Biaainy HKPEKII y [uinponerpogcrrift
o6racri (gumanqifina yvactr)- rououyrcuufi

r flpe4crannlrrcl Baxuyrcrroi uicxoi pagu:

Map.reuro O'O. - gasrynnur uicrroro ronoBI'I;

fllariquna T. M. - HaqaJrbHrrK Ynpanliunr pO3BIftKy MiC6KOIO roclloAapcTBa Ta

rauiraruxoro 6yAinnuurra Eaxrrlyrcxoi uicrnoi paan;

o flpe4cmsuraxzKfI<BAXMVT-BOAA>:
Cniqxin P.O. - A4peKrop
-f,treuro P.C. - s.o.roroeHoro iuNeuepa

Kogaxoea T.A. - rolognufi 6yxraarep
BeAenrorosa O.,{. - naua:rrul'IK nJraHoBoro ni4qily
Py.uariua I. B. - saqalrnr'rr nnpo6nrvoro nia,qily
o BiA imuux saqirasleuux oci6 Ta [peAcraBHxrir rporr'Iagcxocri:

3assoK Ha yl{acTb y ri4lcpnr:orr,ly o6ronoperrui riA sisuurrr,rx Ta IopuAI.ltIH}D( oci6, ue

HaAxoAlrno.
Bcroro na nigrpuromy o6roropenni npvcyrHi - 16 oci6'

IIOP'.4OK,IIEIIHI{fr:



l. o6roropenH.f, rpoeKfy flocranosr4 HKPEKII <flpo cxnalennr InSecuUiftHoi

qporpaMtt KoMyHturbuoro ni4npuencraa (EAXMyT-BO M>> sa 2022pir>> '

2. llptfrffixlT', piruennx ruoAo pe3yJrbTaria ni.qrpuroro Q6roBopeHHt lqoAo noro,[xeHlul

qpoeKry no"tano"" HKPEKII <flpo cxnarensr Innecruuiftnoi nporpauu KoMyHaJrbHoro

ni4npr.rerr,rctna (BAX\4yT-BO M> ua 2022 pir>>.

CJIVXAJIII:
.{uperropaKoMyHaJlbHoroniqnpueucrna<<EAXMYT-BoAA)Cni'ucinaPouarra

O.neronuta, sKufi nosiAo[,IuB rlpo HacrynHe:

Bianosi,qHo Ao rroprAKy rrpoBeAerrHr qi.qxpuroro o6ronopennr rpoeKnB pllueHb

Hauiona;ruroi xouicii, ruo gAifiqnoe AepxaBHe peryJIroBaHIrJI y cQepax egeprerlrKl'I Ta

KoMyHaJrbrrrrx nocJryf, 3aTBepAxeHofo [ocTaHoBoro aig 30 .reprn s 2017 pory Ns 866

noryr-"". ui4npuerr,rc:rno <<saxNayr-soAA) 28 nr.rnnr 2021 poxy rpoBeno ri,qlgl'ne

o6roropennr tuoAo rroro,unceHHr npoeKry saxoAis InsecTuqifiHoi flporpaMll KOMyHanbHoro

ni,qnpr,rer,acTsa <EAXMyT-BO,{A> ua 2022 pir, nporoKon ffiorO 6ylo HaAaHo ,Uo HKPEKII

Ta oqprrJrrcAHeHo.

Inremuqifina nporpaMr.r KoMyHrrJrbHoro ri4npuerrlcrra (EAXMyT-B O [tA>> ua 2022pir

roroAxeHa piurennrrra Baxuyrcrxoi uicrroi papir BiA 25 '08'2021

J\b 7/13-353.
HasaciAaHHiHKPEKII,tqo[poBoA}tJloc6yQoptrlini,qxprrorocJryxaHu'

1 nrororo 2022 pot<y, yxB reHo piurennr npo cxBauleHHs IHnecruqiftHoi nporpalrlu

KoMyHrurbHoro niArrpreMcrBa (EAXMyT-BO,{A> na 2022piry cyvli75917,53tuc.rpn. (6es

ypaxyBanHrl II,{B) ra 4xepena ii QiuaHcyBaHrul.- 
HKPEKII prBoM 3 [poToKorroM nigrp noro o6roropenur InsectuuifiHoi nporpaMl'r

KoMyH.rrr6Horo ni,{.tpt.t."uu (FAXMyT-BO,{A> ua 2022 pir, 3 o6rpylrroBaHuMl'I

rr,raripia,rarnru, neo6xiAnnr,ru atx npu utfit piuenm, onpulroaHeni 3 Meroro oAepxaHrul

,uy"u*""" i nponosuqift ut-"o" posr.riqenru 02.02.2022 na o(piuifiuomy ne6cafiri

HKPEKTI,
Tarox na o$iuifinouy cailri HKPEKII Q2.02.2022 6yao porrvrilueno uosiAoMneHrs

qpo npoBeAeHr'r ti.oz.zozz- rli4rpr4roro o6roaopenur npoeKTy rlocraHoRri HITPEKII <IIpo

.""*."o InsemuqifiHoi rporpaMn KoMyHarr6Hofo nignpueucrra dAxMyT-BO'{A> ua

2022pix>>.

Auarori.rHa iuQopuauis
sa cairci uignprleMcrBa.

rrloAo rpoBeAeHss o6roBopeHHq 15.02.2022 6ym postrliuleua

3aynaNeHHtl Ta rlporlo3u\tit
ropuAurrHl4x oci6, rrci upr,rftrrlalucfl Ao

.uo HKPEKI He HaAxoAI,Ino.

Ao orrpr4nroAHeHHs vrarepialin sil Qisnuuux Ta

14.02.2022 y rplcbMoBoMy, a6o elelffpoHHoMy sLIrLflAi

B.o. ro;ronnoro iuxenepa KoMyHaJrbHoro nignpueucrsa (EAXMyT-BOAA)
fnenrco P.C., rrcufi upoinQopmynaB rlpo HacryrlHe:

InsecTraqifiua trpo.puru *o*y"*"uo.o ni.[npneucraa (BAXMyT-BO M>> sa 2022

pir poepo6nena gi.unosiAHo go floprgKy pospo6neuur, noroA)KeHHfl ra 3aTBepAxeHHx

i*u""-qift""" rporpaM cy6'errin rocnoAaproBaHH.fi y cQepi qerrpaliaonauoro

Bo.[o[ocraqagrrr r:a soAosi.qseAeHHr, 3arBepA)I(eHoro flocraHoson HaqioHamnoi rorr'ricii, ulo

s4ifiC Oe AepxaBHe perynroBaHrur y csepax ,eHepreruKr.I Ta KOMyHaJIbHnX noclyr' ni.[

20.12.2020por<y Ns 23 I l.
Cyrua arr,roprusaqiftnrax nigpaxynans no KII <BAXMVT-BOAA) (6es n'm) cKrraAa€

no soAi - 6817,70'urc.rpn., no soAosiAseaennro -5662,9 rI'Ic. rpn'

flporparuoro nepeg6aueni 3uxoAl4 rlo Hanp.f,MKaM:

- 3HI4)KeHHI rIr4ToMItx BI'ITpar enel$poeueprii - 87%

- niAnuulenn-t sKocri nocJryr lleHTpaJligonasoro BoAorlocraqaHus - 2,2Vo



- MoAepuiraqir ra aar<yuiurrpancnoptrux saco6is cneqia'luroro ta
cneuiairigosano ro nputuauetus' - 3 ,2o/o

- uiasuuenHs eKorori'rH oi 1esneKil - 2,90/o

- inuri saxotu - 4'7 Yo.

BIIPIUIIIJIII:
1'flixrpurraaTucxBaJIeHlIftHKPEKI]npoeKT[ocTaIIoBlI<flpocxralerrru

InsecrrllifiHoi uporparr,rr'r KfI (6A)OvfyT-BO,{A> ua 2022 pir>>'

2. Haaaru ro Hauionanrnoi roruicii, uo eEificHroe lepxaBHe peryJIIoBaHHt y

cQepaxeHeprerl'IKxraKoMyHaJrBHI'Ixflocnyr,nporoKonni'qxpu:roroo6rouopenur4n
oip"n1ga""rn" ua o$iuifinoruy se6caftri rirpsrn ra o prrJIIoAHma fioro na se6cafi'ri

ni4npr,Ierucrsa.
3A[EPEr{EIIIIfl TA AOIOBIIEHHfl : niscyrHi
Bigxpr,rre o6ronopenm'npoeKTy flocraHosu HKPEKI <flpo cxnaJlel{Ht Isnectutdfinoi

rpolpaMx ru nsaxruryT-BoAA) na 2022pir>> BBiDKarr4 raKlrM, rqo ni,q6yrocr na 3acaAD(

rJracHocri ra nignprarocri.

Biarpzre o6rouopenur BBalr(arl4 TaKI{M, Iqo aia6ylocl 3 rIopyIueHHtM npoueAypu'

scrauosnerioi floprgrolr [poBeAeH[ur ei,qrpuroro o6roeopennr npoerria piurenr

Haqioaalrnoi rorr,ricii, ulo sAif,cHroe AepxaBHe perynloBaHrul y cQepax eHeprerl'IKlr ra

KoMyr{aJrbgr4x rrocJryr, 3aTBepAxegoro fiocTauoBolo HKPEKII rig 30 uepum 2017 pory

Ne 866

3acrynHr4K MicbKoro roJIoBI{ iil I ' u' vlap

EaxrvryrcbKoi vlicrroi Pal.u ,!/,r,ir/| ! /ll u

L'-I

' O' MaPrreHKo

fonouyrcquft nigrcpuroro o6roBopeHHfl

fononuufi cueqianicr Biaairy HKPEKIII OJIOBHII.n {JrrgqlaJrrur -DrAArJrJ ru\r rir\rt , ,, 4
y ,{uiuporerpoBcbKifi o6rracri 6ru22ft-- o' A' [les'{eHxo

HaqarsHLIK YnpauisHs Po3BIrrKY
uicrroro rociloAapcrBa ra KarliTitllbHoro

6yainnraurBa Eaxl,ryrcbKoi uicrroi PaNt

fuperrop KII dAXMYT-BOAA"

B.o.roloBHoro iHxenepa KII dAXMyT-BOAA)

foronsufi 6yxrarlrep KII (EAXMyT-BOAA)

Ha.ramHI,IK rrJlaHoBoro BiAAiny KfI dAXMyT-
BOAA)

Ha.ramHI,IK BI4po6HI4rIoro siaairy

Cexperap nigrpnroro o6roBopeHHt

. M. flnariuvna

P.O. CuiqriH

P.C.-flHeHKo

T.A. Kosaroea

O.A.BeAeHrcKoBa

I.B. Pyaariua

I. B. KonzuteHKo



PECCTP
acHr{KlB BIAKpLITO|O OOTOBOpeHHf,

Ne

zht
il.I.8. Hagsa

opraHis aqii (uianpraerr,lcrna)

floca,ua llianuc

/

I [les.IeHrco O.A. Biaair HKPEKII y

[niuporlerpoBcrxiii
o6nacri

foroeHufi cneqianicr

duernotH4irtna
9\Xarnt

2 Mapuenro O.O. Eaxvryrcbl€ tuicrra Para 3acrynnrar uicrKoro
fOJIOBLI

a
J llnariuuna T.M. Vupauiuss po3BI4rI(Y

uicmoro roc[oAapcrBa
ra rauiriulbHoro 6ygin-
Hr,rrITBa Baxvyrcnroi
uicmoi paru

Ha.ramHHK Ynpauisus

4 Cni.rxin P.O. KII dAXMYT-BOAA)) fraperrop

5 -fluenro P.C. KII dAXMYT-BOAA) B.o.roroBHoro iuxeuePa
KII (EAXMYT-BOAA)

'* r,l7\.
6 Kosaroea T.A. KII dAXMYT-BOAA)) forosHrafi 6yxraJlrep

7 BeAeuroKoBa O.A. KII (BAXMYT-BOAA) Ha.ramHLIK rIJIaHoBo-

eKoHoMi.rHoro siaairy

8 Pyaariua I.B. KII dAXMYT-BOAA) Ha.rar nHI4K nrap o6 nurroro

siaairy

9 Aoqenro O.M. KII (EAXMYT-BOAA)) Ha.{annHHK la6oparop ii G+-
10 JlinnuumHfi P.IO. KII (EAXMYT-BOIA)) Ha.rarsHHK aBTorapalry ,r(or-lr
11 f[esuos C.C. KII (BAXMYT-BOAA)) IHxcesep nnpo6Hl,Iqoro

eiaairy "*'ffi
t2 Orpyr C.B. KII (EAXMYT-BOAA> Ha.IarsHLIK

KaHarisauifi noi tinrrrraqi

13 lllapnafi I.B. KII (EAXMYT-BOAA) Ipxeuep nupo6Hl4rroro

eiaairy z ry
t4 llerpona M.I. KII (BAXMYT-ROAA) Isrxeuep ro po6oriSi

3BepHeHHflMI{ rpoMaAtH

l5 lliaxyfir<o H.B. KII dAXMYT-BOAA)) flpoei4lnuit iuxtenep

nupo6unr{oro eiaairy

16 Koeanenrco I.B. KII (BAXMYT-BOAA) IHxeHep nnpo6Hlltroro

eiaairy

o6





























ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП 

«Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік

15 лютого 2022 року м.Полтава, вул. П.ОуликаАО-А
Дата проведення Місце проведення заходу

Запрошені;

Біленький О.Ю. -  голова Полтавської обласної ради.

Присутні (прийняли участь):

Гончеров Р.О. (дистанційно) -  головний спеціаліст Сектору Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг у Полтавській області;
Лемешко О.М. (дистанційно) -  перший заступник голови Полтавської обласної 
ради;
Воротинцев В.А. -  уповноважений представник ліцензіата, генеральний 
директор КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»;
Забишний Є.В. -  головний інженер;
Третяк М.Ю. -  заступник генерального директора з економіки та фінансів; 
Антонович М. В. -  начальник виробничо-технічного відділу;
Лисенко А.Є. -  провідний економіст планово-економічного відділу.

Порядок денний:

Відкрите обговорення (розгляд) зауважень та пропозицій, наданих до проекту 
постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік, щодо схвалення інвестиційної програми КП 
ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік.

Слухали:
Гончеров Р.О. -  головний спеціаліст Сектору Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Полтавській 
області -  зазначив, що відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 
866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень НКРЕКП» проводиться відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП 
«Про схвалення Інвестиційної програми КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 
2022 рік, яка була схвалена на засіданні НКРЕКП 01 лютого 2022 року.

1



Проект постанови НКРЕКП та матеріали, що обґрунтовують прийняття рішення, 
були оприлюднені 02.02.2022 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП та на 
офіційному сайті КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» з метою одержання 
зауважень та пропозицій.
Протягом зазначеного періоду до проекту постанови НКРЕКП зауважень та 
пропозицій не надійшло.
Заявок для участі у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб не 
надійшло.

Відповідно до проекту постанови джерела фінансування Інвестиційної програми 
на 2022 рік складають: 27 759,40 тис.грн. (без ПДВ), з наступними показниками:

- заходи з водопостачання -  10 855,10 тис.грн., у тому числі:
- амортизаційні відрахування -10855,10 тис.грн.
- заходи з водовідведення -  16 904,30 тис.грн., у тому числі:
- амортизаційні відрахування -  16 904,30 тис.грн.

Враховуючи, вищенаведене пропонуємо підтримати проект постанови 
Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг «Про схвалення Інвестиційної програми КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік.

Воротинцев В.А. уповноважений представник ліцензіата, генеральний директор 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» зазначив, що підтримує проект постанови 
НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік.

Лемешко О.М. -  перший заступник голови Полтавської обласної ради, зазначив, 
що підтримує проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік.

Вирішили:

1. Підтримати проект постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року про 
схвалення Інвестиційної програми КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 
рік.

2. Направити протокол відкритого обговорення до НКРЕКП.
3.Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ».
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Заперечення та доповнення: Відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, 
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого Постановою НКРЕКП від ЗО червня 2017 
року №866.

Головний спеціаліст Сектору НКРЕКП 
У Полтавській області

Г енеральний директор 
КП ПОР

Гончеров Р.О.

Воротинцев В.А

З

так

□



«ч

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення (слухання) щодо необхідності підтримати проект 

постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КП ПОР 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік.

15 лютого 2022 року
Дата проведения

№
з/п П.І.Б. Назва організації 

(підприємства) Посада Підпис

1 Гончеров Р.О. Сектор НКРЕКП у 
Полтавській області

Головний спеціаліст 
Сектору НКРЕКП 

у Полтавській області^*'

2 Лемешко О.М. Полтавська обласна рада
Перший заступник ^  
голови Полтавської 

обласної ради

3 Воротинцев В.А. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Г енеральний директор

4 Забишний Є.В. КП ПОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Головний інженер

5 Третяк М.Ю. КП ПОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Заступник генерального 
директора з економіки та 

фінансів

6 Антонович М.В. КП ПОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Начальник ВТВ

7 ЛисенкоА.Є. КППОР
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

Провідний економіст 
ПЕВ
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ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП 

“Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 
“Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

міста Ужгорода” на 2022 рік”

Дата: Місце проведення:
14 лютого 2022 року м. Ужгород,
Початок обговорення: 10-00 вул. Митна, 1.

ЗАПРОШЕНІ:
Від Ужгородської міської ради:
Заступник міського голови -  Борець В.О.

ПРИСУТНІ:
Від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг у Закарпатській області, головуючий:

Завідувач сектору НКРЕКП у Закарпатській області -  Малюга О.С.

Представники КП “Водоканал м. Ужгорода”:
Директор КП “Водоканал м. Ужгорода”

Заступник директора з фінансово-економічних питань 

Провідний інженер ВТВ, секретар

-  Карташов С.О.

-  Соловей О.В.

-  Мигалина О.М.

Від інших підприємств, установ та організацій:

Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту постанови НКРЕКП 
“Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства “Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” на 2022 
рік” не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення проекту постанови НКРЕКП “Про схвалення Інвестиційної 

програми КП “Водоканал м. Ужгорода” на 2022 рік”.

СЛУХАЛИ:

Головуючий відкритого обговорення Малюга О.С. відкрив обговорення та 
повідомив, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі 
відкритого слухання 1 лютого 2022 року, було схвалено проект постанови НКРЕКП 
“Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства “Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” на 2022 
рік”, з обсягом фінансування у сумі -  21122,21 тис. гри. (без ПДВ),
у тому числі:



• за рахунок амортизаційних відрахувань -  9152,00 тис. грн: та
• виробничих ‘інвестицій з прибутку -  11970,21 тис. грн.

Система водопостачання
З централізованого водопостачання -  16616,21 тис. грн., (із них:

амортизація -  4646,00 тис. грн, виробничі інвестиції з прибутку -  11970,21 тис. 
грн.):

о реконструкція водопроводу;
о технічне переоснащення реагентного господарства;
о придбання спецтехніки;
о оснащення лабораторії;
о будівництво зовнішнього електропостачання.

Система водовідведення
З централізованого водовідведення -  4506,00 тис. грн., за

рахунок амортизаційних відрахувань:
о придбання спецтехніки;
о технічне переоснащення насосної станції;
о придбання лабораторного обладнання.

На виконання статті Закону України “Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, статті 15 
Закону України “Про доступ до публічної інформації” Комісія розмістила на 
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет:
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proektv/2021/pr 310/рг 310-2021.pdf проект рішення З 
обгрунтовуючими матеріалами щодо схвалення Інвестиційної програми на 2022 рік 
з метою доведення інформації до ліцензіатів та споживачів, для одержання 
зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб могли надаватися до 14 лютого 2022 року в письмовому та/або 
електронному вигляді. Жодних зауважень не надходило.

Директор КП “Водоканал м. Ужгорода” Карташов С.О. як уповноважена 
особа ліцензіата, проінформував присутніх, що зауважень до тексту проекту 
НКРЕКП немає і проект постанови відповідає нормативним вимогам.

Заступник міського голови Ужгородської міської ради Борець В.О. 
запропонував підтримати проект постанови та ініціювати її прийняття.

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної 

програми Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства міста Ужгорода на 2022 рік».

2. Надати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг протокол проведення відкритого обговорення 
проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 
Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства міста Ужгорода на 2022 рік».

Заперечення та доповнення -  відсутні.

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proektv/2021/pr_310/%d1%80%d0%b3_310-2021.pdf


Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості. • :

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, 
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від ЗО червня 2017 року
№  866.

Головуючий, завідувач сектору 
НКРЕКП у Закарпатській області

Заступник міського голови 
Ужгородської міської ради Борець В.О.

Малюга О.С.

Директор КП “Водоканал м. Ужгорода”

Мигалина О.М.

Карташов С.О.

Секретар
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РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКІІ 

“Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства 
“Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

міста Ужгорода” на 2022 рік”

м. Ужгород 14.02.2022 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по- 
батькові

Посада Підпис

1 2 3 4
1. Борець В.О. Заступник міського голови

//^
2. Мал юга О.С. Завідувач сектору НКРЕКП у 

Закарпатській області

3. Карташов С.О. Директор КП “Водоканал 

м. Ужгорода”
о - ' " ' ./ /  / і

4. Соловей О.В. Заступник директора з 

фінансово-економічних питань

5. Мигалина О.М. Провідний інженер ВТВ, 

секретар
д ^


