
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. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА», погоджена рішенням Білоцерківської міської ради від 

23.12.2021 № 2292-24-VIII, з обсягом фінансування 12 604,70 тис. грн, у тому числі: 

з водопостачання 6 067,96 тис. грн (з них: 5 167,96 тис. грн – амортизація, 

900,00 тис. грн – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) 

- реконструкція мереж водопостачання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації, 

- придбання спецтехніки, 

- інші заходи; 

з водовідведення 6 536,74 тис. грн (з них: 6 415,34 тис. грн – амортизація, 

121,40 тис. грн – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) 

- реконструкція мереж водовідведення, 

- реконструкція мулового господарства, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації, 

- придбання спецтехніки, 

- інші заходи. 

 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ», погоджена рішенням виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 03.02.2022 № 107, з обсягом фінансування                  

58 554,21 тис. грн, у тому числі: 

з водопостачання 17 859,30 тис. грн (з них: 16 487,08 тис. грн – амортизація,                        

1 372,22 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- придбання лічильників обліку води, 

- нове будівництво контррезервуару зберігання холодної води для насосної 

станції та водопроводу, 

- реконструкція водопровідної насосної станції, 

- технічне переоснащення резервного насосного обладнання  насосної станції, 

- придбання спецобладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з водовідведення 40 694,91 тис. грн (з них: 19 196,73 тис. грн – амортизація,                          

21 498,18 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- технічне переоснащення колектора скиду очищених стічних вод, 

- реконструкція  каналізаційної насосної станції, каналізаційних очисних 

споруд та будівництво лінії обробки мулу, 
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- будівництво внурішньоквартального каналізаційного колектору, 

- реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного 

колектору, 

- реконструкція дворової каналізаційної мережі житлових будинків, 

- капітальний ремонт насосного агрегату, 

-  реконструкція лінії електропередічі, 

- придбання спецобладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

 

3. КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ», погоджена рішенням виконавчого комітету 

Краматорської міської ради від 15.12.2021 № 1542, з обсягом фінансування 

5 533,46 тис. грн., у тому числі: 

з водопостачання 3 794,09 тис. грн (з них: 3 232,81 тис. грн – амортизація,                        

561,28 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- реконструкція водопровідної мережі, 

- погашення тіла кредиту та сплата відсотків за проєктом «Другий проект 

розвитку міської інфраструктури»; 

з водовідведення 1 739,37 тис. грн (з них: 1 517,25 тис. грн – амортизація,                        

222,12 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- облаштування каналізаційної насосної станції погружним каналізаційним 

насосом з шафою керування та захисту, 

- погашення тіла кредиту та сплата відсотків за проєктом «Другий проект 

розвитку міської інфраструктури». 

 

4. ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА 

ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ», погоджена керівником 

Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, з обсягом фінансування 

6 142,81 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі: 

з водопостачання 4 455,72 тис. грн  

- встановлення вузла технологічного обліку, 

- придбання спецтехніки,  

- придбання лабораторного обладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з водовідведення 1 687,09 тис. грн 

- придбання дизельного генератора, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

 

5. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ», 

погоджена рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.02.2022 

№ 59-1 з урахуванням підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП, від 03 листопада 

2021 року № 1964 у частині  включення додаткових заходів за рахунок економії 

(недофінансування) статей витрат у структурі встановлених тарифів на 2019 рік та 

2020 рік, із загальним обсягом фінансування 23 913,11 тис. грн, у тому числі: 

з водопостачання 11 649,31 тис. грн (з них: 5 105,70 тис. грн – амортизація, 

2 756,40 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 3 787,21 тис. грн - 

невикористані кошти ) 

-   реконструкція ділянки водопровідної мережі та збірного водогону, 
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-     заміна трансформаторів на насосній станції та артезіанських свердловинах, 

-    технічне переоснащення (модернізація) станції знезалізнення та обладнання 

артезіанських свердловин, насосних станцій, 

-     організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах,  

-     закупівля та встановлення системи SCADA, 

-     придбання автомобіля, 

-     придбання обладнання; 

з водовідведення 12 263,80 тис. грн (з них: 6 295,40 тис. грн – амортизація,      

3 468,40 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 2 500,00 тис. грн.- 

невикористані кошти) 

-  технічне переоснащення каналізаційної та повітродувно-мулової насосної 

станції, 

-    придбання та заміна засобу обліку стічних вод, 

-    придбання навантажувача з додатковим обладнанням, 

-   реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектору, грабельних 

відділень каналізаційних насосних станцій, 

-    придбання спецобладнання. 

 

 

6. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ», погоджена розпорядженням керівника 

Слов’янської міської ради військово-цивільної адміністрації, з обсягом фінансування 

14 196,44 тис. грн, у тому числі: 

з водопостачання 8 279,08 тис. грн (з них: 3 090,70 тис. грн – амортизація,                        

5 188,38 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- оснащення груповими приладами обліку води районів міста Слов’янська, 

- технічне переоснащення запірної арматури на фільтрувальній станції та 

водогонах, 

- капітальний ремонт обладнання освітлювачів на фільтрувальній станції, 

- капітальний ремонт обладнання реагентного господарства на 

фільтрувальній станції, 

- реконструкція водопровідних мереж, 

- придбання апарату для зварювання поліетиленових труб, 

- погашення тіла кредиту міжнародного банку реконструкції та розвитку; 

з водовідведення 5 917,36 тис. грн (з них: 2 600,20 тис. грн – амортизація,                          

3 317,16 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку) 

- заміна силового трансформатору, 

- улаштування плавного пуску на каналізаційних насосних станціях, 

- встановлення конденсаторних установок на розподільчих підстанціях, 

- реконструкція ділянки, капітальний ремонт самопливного каналізаційного 

колектору,  

- погашення тіла кредиту міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

 

7. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
погоджена в. о. виконавчого директора філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд», з обсягом фінансування 35 331,70 тис. грн за рахунок 

амортизації, у тому числі: 

з водопостачання 29 298,37 тис. грн 

- капітальний ремонт мереж водопостачання; 
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з водовідведення 6 033,33 тис. грн 

- придбання спецтехніки. 

 

8. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», 

погоджена наказом директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності 

міста Харківської міської ради від 22.02.2022 № 25, з урахуванням підпункту 1 пункту 

2 постанови НКРЕКП, від 09 вересня 2021 року № 1510 у частині включення 

невиконаних заходів з централізованого водопостачання Інвестиційної програми на 

2020 рік у сумі 27 939,22 тис. грн (без ПДВ) без додаткових джерел фінансування, із 

загальним обсягом фінансування 2 132 668,11 тис. грн, у тому числі: 

з водопостачання 65 435,47 тис. грн (з них: 37 495,20 тис. грн – амортизація,                     

27 939,22 тис. грн – залишкові кошти, 1,05 тис. грн - інші залучені кошти, що не 

підлягають поверненню) 

- реконструкція кабелю  основного живлення та кабелю силового, 

- модернізація трансформаторного господарства, 

- облаштування технологічного обліку зон водопостачання та стічних вод 

блоку очисних споруд,  

- розширення системи АСКОЕ, в частині встановлення ЛУЗОД, 

- оновлення системи технологічного обліку артезіанських свердловин 1-го 

підйому, 

- придбання обладнання, 

- диспетчеризація ПНС, 

- зонування мереж водопостачання, 

- реконструкція прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної 

насосної станці, 

- модернізація синхронного електродвигуна, 

- технічне переоснащення хлораторної, 

- зонування мереж водопостачання, 

- оновлення програмно-технічних комплексів та серверного обладнання, 

- заміна периферійного та офісного обладнання, 

- оновлення спецмашин і механізмів, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з водовідведення  2 067 232,64 тис. грн (з них: 19 391,60 тис. грн – 

амортизація, 146 899,84 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку,                             

1 900 941, 20 тис. грн – позичкові кошти, що підлягають поверненню) 

- вибірка коштів за закупівлею «Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд та лінії обробки мулу в м. Харків», 

- вибірка коштів за закупівлею «Передконтрактні послуги та технічний 

нагляд за реконструкцією каналізаційних очисних споруд та лінії обробки 

мулу в м. Харків», 

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

- погашення тіла кредиту та сплата відсотків за проєктом «Другий проект 

розвитку міської інфраструктури». 

 

9. МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»,  погоджена рішенням Хмельницької міської ради 

з обсягом фінансування 12 225,33 тис. грн за рахунок амортизації у тому числі: 

з водопостачання 7 457,87 тис. грн:  

- реконструкція та будівництво водопроводів, 
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-  реконструкція артезіанської свердловини, 

- створення геоінформаційної системи мереж водопостачання, 

- придбання пересувної електротехнічної лабораторії 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з водовідведення 4 767,46 тис. грн: 

- реконструкція самопливних каналізаційних мереж, 

- реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції, 

- створення геоінформаційної системи мереж водовідведення, 

- придбання спецтранспорту. 

 

За результатами опрацювання наданих ліцензіатами 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 НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1131, та з 

урахуванням постанови НКРЕКП від 03.05.2022 № 422 

 

пропонуємо прийняти постанови НКРЕКП про схвалення інвестиційних 

програм ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення 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  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» 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, 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2022 рік у сумі 12 604,70 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 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                  

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 12 604,70 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 6 067,96 

амортизація 5 167,96 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 900,00 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 6 536,74 

амортизація 6 415,34 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 121,40 

 

 

 

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 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»  

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 «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2022 рік у сумі 58 554,21 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 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 58 554,21 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 17 859,30 

амортизація 16 487,08 

виробничі інвестиції з прибутку 1 372,22 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 40 694,91 

амортизація 19 196,73 

виробничі інвестиції з прибутку 21 498,18 

 

 

 

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 ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» 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 ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік  у сумі 5 533,46 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 ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА                                      

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 5 533,46 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 3 794,09 

амортизація 3 232,81 

виробничі інвестиції з прибутку 561,28 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 739,37 

амортизація 1 517,25 

виробничі інвестиції з прибутку 222,12 

 

 

 

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  

ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГОПІДПРИЄМСТВА 

ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ 

«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» 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, 

ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА 

ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 

6 142,81 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  

ЛИСИЧАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА 

ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»  на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 6 142,81 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 4 455,72  

амортизація 4 455,72 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 687,09 

амортизація 1 687,09 

 

 

 

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 

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 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, та підпункту 1 пункту 2 постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 03 листопада 2021 року № 1964 «Про застереження 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» щодо 

недопущення надалі порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 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 «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у 

сумі 23 913,11 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  

«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 23 913,11 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 11 649, 31 

амортизація 5 105,70 

виробничі інвестиції з прибутку 2 756,40 

залишкові кошти 3 787, 21 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 12 263,80 

амортизація 6 295,40 

виробничі інвестиції з прибутку 3 468,40 

залишкові кошти 2 500, 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  

СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ» 

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 СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 14 196,44 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 

СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ»  

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 14 196,44 

     заходи з водопостачання, у тому числі:   8 279,08 

амортизація   3 090,70 

виробничі інвестиції з прибутку   5 188,38 

     заходи з водовідведення, у тому числі:   5 917,36 

амортизація   2 600,20 

виробничі інвестиції з прибутку   3 317,16 

 

 

 

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  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

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, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2022 рік у сумі 35 331,70 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  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 35 331,70 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 29 298,37 

амортизація 29 298,37 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 6 033,33 

амортизація 6 033,33 

 

 

 

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 

«ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 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, та підпункту 1 пункту 

2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 вересня 2021 року № 1510 

«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХАРКІВВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання» 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 «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

у сумі 2 132 668,11 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  

«ХАРКІВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 2 132 668,11 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 65 435,47 

амортизація 37 495,20 

залишкові кошти 27 939,22 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 1,05 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 2 067 232,64 

амортизація 19 391,60 

виробничі інвестиції з прибутку 146 899,84 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 1 900 941,20 

 

 

 

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 

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

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, 

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 12 225,33 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  

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                      

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                       

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 12 225,33 

     заходи з водопостачання, у тому числі:  7 457,87 

амортизація  7 457,87 

     заходи з водовідведення, у тому числі:  4 767,46 

амортизація  4 767,46 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого 

водопостачання  та водовідведення                                А. Чумак 
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ПОГОДЖЕНО

Додаток 1

до Порялку розроблення, погодження та

затвердження iнвестицiйних програм

суб'ектiв господарювання у сферi
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