
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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД», погоджена рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 13.05.2022 № 186-11/VIII, з урахуванням 

підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 15 грудня 2021 року № 2582 в частині  

включення невиконаних заходів Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КАМ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2020 рік на суму 2 059,76 тис. грн, з 

обсягом фінансування 22 927,93 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 18 017,05 тис. грн (з них:                          

16 870,92 тис. грн – амортизація, 1 146,13 тис. грн – залишкові кошти 2020 року) 

- заміна промивного насосу, 

- реконструкція відстійників очисних споруд, реагентного господарства 

цеху очисних споруд, 

- придбання комп’ютерної техніки, 

- впровадження гідравлічної моделі системи централізованого 

водопостачання, 

- модернізація локальної мережі, 

- придбання спецтехніки, 

- придбання лабораторного та спецобладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з централізованого водовідведення 4 910,88 тис. грн (з них: 3 997,25 тис. грн – 

амортизація, 913,63 тис. грн – залишкові кошти 2020 року) 

- придбання приладу обліку стоків на КНС, 

- реконструкція системи аерації активного мулу в аеротенках, 

- придбання спецтехніки, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

 

2. ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-

ЗАХІДНИЙ ДОНБАС», погоджена директором департаменту житлово – 

комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 20.05.2022, з урахуванням підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП 

від 06 жовтня 2021 року № 1723 в частині включення невиконаних заходів 
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Інвестиційної програми на 2020 рік на суму 2 383,74 тис. грн, з  обсягом фінансування 

6 293,34 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 6 293,34 тис. грн (з них:                                      

3 909,60 тис. грн – амортизація, 2 383,74 тис. грн – залишкові кошти 2020 року) 

- модернізація вузлів технологічного обліку, 

- технічне переоснащення на технологічних спорудах та на водопровідних 

мережах, 

- придбання спецтехніки, 

- технічне переоснащення хлораторного устаткування, 

- придбання лабораторного обладнання, 

- технічне переоснащення  електрообладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

 

3. ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», погоджена рішенням 

Кіровоградської обласної ради (в тому числі з обсягом фінансування тарифних 

джерел в обсягах інвестиційної складової відповідно до затверджених структур 

тарифів на 2022 рік), із загальним обсягом фінансування 308 648,30 тис. грн, у тому 

числі: 

з централізованого водопостачання 198 504,20 тис. грн (з них:                           

30 495,00 тис. грн – амортизація, 24 719,80 тис. грн – виробничі інвестиції з 

прибутку, 143 289,40 тис. грн – позичкові кошти, що підлягають поверненню) 

- проєктування, постачання та монтаж: «Дніпровська водоочисна станція», 

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом 

виконання контрактів на проєктування, постачання та монтаж, 

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

розвитку міської інфраструктури»; 

з централізованого водовідведення 110 144,10 тис. грн (з них:                             

16 308,90 тис. грн – амортизація, 15 089,90 тис. грн – виробничі інвестиції з 

прибутку, 78 745,30 тис. грн – позичкові кошти, що підлягають поверненню) 

- проєктування, постачання та монтаж: «Каналізаційні очисні споруди», 

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом 

виконання контрактів на проєктування, постачання та монтаж, 

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

розвитку міської інфраструктури». 

 

4. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням 

Нікопольської міської ради від 25.03.2022 № 6-18/VIII, з урахуванням підпункту 1 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 06 серпня 2021 року № 1288 в частині  включення 

додаткових заходів за рахунок економії (недофінансування) статей витрат у структурі 

встановлених тарифів на централізоване водовідведення на 2018, 2019, 2020 роки, із 

загальним обсягом фінансування 5 193,65 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 1 432,96 тис. грн (амортизація) 

- встановлення насосного агрегату з електроприводом, частотного 

перетворювача з датчиком тиску, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 
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з централізованого водовідведення  3 760,69 тис. грн (з них: 1 129,43 тис. грн – 

амортизація, 2 631,26 тис. грн – залишкові кошти 2018 - 2020 років) 

- реконструкція каналізаційної насосної станції, 

- технічне переоснащення нагнітача повітря очисних каналізаційних 

споруд, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

 

5. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням 

Павлоградської міської ради, з урахуванням підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП 

від 24 листопада 2021 року № 2339 в частині включення додаткових заходів з 

централізованого водопостачання на суму 154,81 тис. грн,  з обсягом фінансування            

2 354,20 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 856,01 тис. грн (з них: 701,20 тис. грн – 

амортизація, 154,81 тис. грн – залишкові кошти) 

-          встановлення вузла технологічного обліку, 

- придбання комп’ютерної техніки, 

- придбання срецтехніки, 

- придбання лабораторного обладнання; 

з централізованого водовідведення 1 498,19 тис. грн (амортизація) 

- заміна нососів на КНС, 

- встановлення лічильника на виході з КОС, 

- встановлення систем сигналізації на КНС, 

- розробка схеми оптимізації. 

 

 

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 КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» 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 2 пункту 

3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2021 року № 2582 

«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

КАМ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 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, 
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КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» на 2022 рік у сумі 22 927,93 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 22 927,93 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 18 017,05 

амортизація 16 870,92 

залишкові кошти 2020 року 1 146,13 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 4 910,88 

амортизація 3 997,25 

залишкові кошти 2020 року 913,63 

 

 

 

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 

ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА  

«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»  

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 2 

пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня 

2021 року № 1723 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» 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: 
 



2 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та 

водовідведення, ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-

ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» на 2022 рік у сумі 6 293,34 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  

ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА  

«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 6 293,34 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 6 293,34 

амортизація 3 909, 60 

залишкові кошти 2020 року 2 383,74 

  

 

 

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 

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

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, 

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» на 2022 рік у сумі 308 648,30 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  

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                       

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 308 648,30 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 198 504,20 

амортизація   30 495,00 

виробничі інвестиції з прибутку   24 719,80 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 143 289,40 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 110 144,10 

амортизація   16 308,90 

виробничі інвестиції з прибутку   15 089,90 

позичкові кошти, що підлягають поверненню   78 745,30 

 

 

 

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 

«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» 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 06 серпня 

2021 року № 1288 «Про застереження щодо недопущення надалі 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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: 
 



2 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік у сумі 5 193,65 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  

«НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 5 193,65 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 1 432,96 

амортизація 1 432,96 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 3 760,69 

амортизація 1 129,43 

залишкові кошти 2018-2020 років 2 631, 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 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 листопада 

2021 року № 2339 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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: 

 



2 

 

 

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 2022 рік у сумі 2 354,20 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 2022 рік 

 

Джерела фінансування  
Річна сума,              

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 2 354,20 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 856,01 

амортизація 701,20 

невикористані кошти  154, 81 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 498,19 

амортизація 1 498,19 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                              А. Чумак 
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