
  УТОЧНЕНО 

 

Голові Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг,    

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП 

«Про врегулювання окремих питань щодо подання заяв для 

встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм (планів 

розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення» 

 

У зв’язку із військовою агресією російської федерації на території 

України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), та з 

метою підтримки ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення в частині 

формування ними тарифів і розроблення інвестиційних програм (планів 

розвитку) у цій сфері Департаментом із регулювання відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) 

розроблено проект постанови НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань 

щодо подання заяв для встановлення тарифів і схвалення інвестиційних 

програм (планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення» (далі – проект постанови). 

Проектом постанови передбачено: 

1) можливість подання ліцензіатами до НКРЕКП заяв та розрахункових 

документів для встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік в інші терміни, ніж встановлені 

законодавством; 

2) врахування в тарифах на централізоване водопостачання та/або 

централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП незалежно від терміну 

подання ними заяв та розрахункових документів для встановлення тарифів та 

схвалення інвестиційних програм (планів розвитку): 

- компенсації витрат та застосування прогнозу індексу цін виробників 

промислової продукції, а також прогнозу індексу споживчих цін при 

визначенні планованих витрат; 

- планованих витрат на ремонт (у тому числі, з урахуванням планованої 

амортизації). 



Враховуючи зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо подання заяв для 

встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм (планів розвитку) у 

сфері централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                     А. Чумак 
 



УТОЧНЕНО 

 

ПРОЄКТ 

   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________                                   Київ                                     № __________ 

 

Про врегулювання окремих питань 

щодо подання заяв для встановлення 

тарифів і схвалення інвестиційних 

програм (планів розвитку) у сфері 

централізованого водопостачання 

та/або централізованого 

водовідведення 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про правовий 

режим воєнного стану» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» та продовженим указами Президента України  

від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

 1 .  На період дії в Україні воєнного стану: 

 

1) дозволити ліцензіатам подавати до НКРЕКП заяви і розрахункові 

документи для встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік в інші терміни, ніж встановлені 

пунктом 1.9 глави 1 Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302 (далі – Порядок), 
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пунктом 3.1 глави 3 та пунктом 4.1 глави 4 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 НКРЕКП  

від 14 вересня 2017 року № 1131 (далі – Порядок затвердження 

інвестиційних програм); 

 

2) подання ліцензіатом до НКРЕКП відповідної заяви та розрахунків 

тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення в термін інший, ніж встановлений пунктом 1.9 глави 1 

Порядку, не позбавляє його права на врахування компенсації витрат та 

застосування прогнозу індексу цін виробників промислової продукції, а 

також прогнозу індексу споживчих цін при визначенні планованих витрат у 

тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення; 

 

3) у разі подання ліцензіатом на схвалення до НКРЕКП інвестиційної 

програми (плану розвитку) на планований період при формуванні тарифів на 

централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення в 

термін інший, ніж встановлений пунктом 3.1 глави 3 та пунктом 4.1 глави 4 

Порядку затвердження інвестиційних програм, плановані витрати на ремонт 

на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до Порядку, 

ліцензіату не зменшуються. 

 

2. З урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня          

2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану 

може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі 

щодо об'єктів критичної інфраструктури» відкриті обговорення питання 

щодо необхідності встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік та змін до них, а також проєктів 

відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

3. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів та 

схвалення інвестиційних програм (планів розвитку) у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення на 2023 рік 

подаються ліцензіатами до НКРЕКП разом із погодженням відповідних 

військових адміністрацій або уповноважених органів. 

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



                                                                                                 

Голові Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг,    

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП 

«Про врегулювання окремих питань щодо подання заяв для 

встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм (планів 

розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення» 

 

У зв’язку із військовою агресією російської федерації на території 

України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), та з 

метою підтримки ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення в частині 

формування ними тарифів і розроблення інвестиційних програм (планів 

розвитку) у цій сфері Департаментом із регулювання відносин у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) 

розроблено проект постанови НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань 

щодо подання заяв для встановлення тарифів і схвалення інвестиційних 

програм (планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення» (далі – проект постанови). 

Проектом постанови передбачено: 

1) можливість подання ліцензіатами до НКРЕКП заяв та розрахункових 

документів для встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік в інші терміни, ніж встановлені 

законодавством; 

2) врахування в тарифах на централізоване водопостачання та/або 

централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП незалежно від терміну 

подання ними заяв та розрахункових документів для встановлення тарифів та 

схвалення інвестиційних програм (планів розвитку): 

- компенсації витрат та застосування прогнозу індексу цін виробників 

промислової продукції, а також прогнозу індексу споживчих цін при 

визначенні планованих витрат; 

- планованих витрат на ремонт (у тому числі, з урахуванням планованої 

амортизації). 



Враховуючи зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про врегулювання окремих питань щодо подання заяв для 

встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм (планів розвитку) у 

сфері централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення». 

 

 

 

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 врегулювання окремих 

питань щодо подання заяв для 

встановлення тарифів і схвалення 

інвестиційних програм (планів 

розвитку) у сфері централізованого 

водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про правовий 

режим воєнного стану» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» та продовженим указами Президента України  

від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

 1 .  На період дії в Україні воєнного стану: 

 

1) дозволити ліцензіатам подавати до НКРЕКП заяви і розрахункові 

документи для встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік в інші терміни, ніж встановлені 

пунктом 1.9 глави 1 Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого 
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постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302 (далі – Порядок), 

пунктом 3.1 глави 3 та пунктом 4.1 глави 4 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 НКРЕКП  

від 14 вересня 2017 року № 1131 (далі – Порядок затвердження 

інвестиційних програм); 

 

2) подання ліцензіатом до НКРЕКП відповідної заяви та розрахунків 

тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення в термін інший, ніж встановлений пунктом 1.9 глави 1 

Порядку, не позбавляє його права на врахування компенсації витрат та 

застосування прогнозу індексу цін виробників промислової продукції, а 

також прогнозу індексу споживчих цін при визначенні планованих витрат у 

тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване 

водовідведення; 

 

3) у разі подання ліцензіатом на схвалення до НКРЕКП інвестиційної 

програми (плану розвитку) на планований період при формуванні тарифів на 

централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення в 

термін інший, ніж встановлений пунктом 3.1 глави 3 та пунктом 4.1 глави 4 

Порядку затвердження інвестиційних програм, плановані витрати на ремонт 

на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до Порядку, 

ліцензіату не зменшуються. 

 

2. З урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 

року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо 

об'єктів критичної інфраструктури» відкриті обговорення питання щодо 

необхідності встановлення тарифів і схвалення інвестиційних програм 

(планів розвитку) у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення на 2023 рік та змін до них, а також проектів 

відповідних рішень НКРЕКП не проводити. 

 

3. Заяви і розрахункові документи для встановлення тарифів та 

схвалення інвестиційних програм (планів розвитку) у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення на 2023 рік 

подаються ліцензіатами до НКРЕКП разом із погодженням відповідних 

військових адміністрацій. 

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 


