
Голові Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та 

комунальних послуг,    

Членам НКРЕКП 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

про прийняття постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»  

на 2022 рік» 

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» надійшла Інвестиційна програма на 2022 рік, 

погоджена рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради  від 24.05.2022 

№ 255/0/6-22 з обсягом фінансування 3 723,85 тис. грн за рахунок амортизації у тому 

числі: 

з централізованого водопостачання  1 303,90 тис. грн 

- реконструкція ділянки водогону; 

з централізованого водовідведення 2 419,95 тис. грн  

- реконструкція головної каналізаційної насосної станції, 

- придбання та заміна насосного агрегата, 

- придбання дизельної електростанції,   

- придбання та заміна обладнання технологічної лінії очисних споруд каналізації. 

 

За результатами опрацювання наданих ліцензіатом 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 постанову НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» 

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 

«НОВОМОСКОВСЬК 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 ПІДПРИЄМСТВА «НОВОМОСКОВСЬК 

ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 3 723,85 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 «НОВОМОСКОВСЬК 

ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  Річна сума, тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 3 723,85 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 1 303,90 

амортизація 1 303,90 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 2 419,95 

амортизація 2 419,95 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого 

водопостачання  та водовідведення                                  А. Чумак 
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