
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 «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням виконавчого комітету 

Житомирської міської ради, з урахуванням підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП 

від 18 січня 2022 року № 98 у частині включення невикористаних коштів Інвестиційної 

програми на 2020 рік на суму 498,18 тис. грн, з обсягом фінансування 626 166,25 тис. грн, у 

тому числі: 

з централізованого водопостачання 335 983,73 тис. грн (з них: 8 771,23 тис. грн – 

амортизація, 59 262,85 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 267 827,08 тис. грн – 

позичкові кошти, що підлягають поверненню, 122,57 тис. грн - інші кошти, що не 

підлягають поверненню) 

- реконструкція водопровідної насосної станції, 

- будівництво та реконструкція водопроводу, 

- технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу 

та мереж водопостачання м. Житомир, 

- реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції, 

- реконструкція водопровідних мереж, 

- придбання спецтранспорту, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації, 

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

міської інфраструктури»; 

з централізованого водовідведення 290 182,52 тис. грн (з них: 7 213,82 тис. грн – 

амортизація, 42 041,16 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 240 336,90 тис. грн – 

позичкові кошти, що підлягають поверненню, 92,46 тис. грн - інші кошти, що не підлягають 

поверненню, 498,18 тис. грн – невикористані кошти Інвестиційної програми на 2020 рік) 

- будівництво самопливного та напірних колекторів на очисних спорудах каналізації, 

- зовнішнє електропостачання каналізаційної насосної станції, 

- технічний нагляд реконструкції каналізаційних очисних споруд, насосних станцій 

водопроводу та мереж водопостачання м. Житомир, 

- будівництво каналізаційного колектору на очисних спорудах каналізації, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації, 

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

міської інфраструктури». 

 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням Сумської міської ради, з обсягом фінансування 

18 237,24 тис. грн за рахунок амортизації, у тому числі: 

з централізованого водопостачання  8 582,46 тис. грн 

- переоснащення артезіанських свердловин водопідйомними колонами, 

- переоснащення насосного агрегату на свердловині, 

- придбання  шафи керування, 
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- створення розрахункового інформаційного комплексу (геоінформаціної системи), 

- придбання спецтранспорту, 

- придбання лабораторного обладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації; 

з централізованого водовідведення  9 654,78 тис. грн  

- переоснащення насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях, 

- створення розрахункового інформаційного комплексу (геоінформаціної системи), 

- придбання спецтранспорту, 

- придбання спецобладнання, 

- виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ», погоджена 

рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради, з обсягом фінансування 

568 423,83 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 268 187,08 тис. грн (з них: 4 331,14 тис. грн – 

амортизація, 39 943,85 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 223 912,09 тис. грн – 

позичкові кошти, що підлягають поверненню) 

- реконструкція водозаборів та водопроводу, 

- оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, 

- будівництво станції знезалізнення з реконструкцією насосної станції третього 

підйому, 

- придбання спецтранспорту, 

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду, 

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

міської інфраструктури»; 

з централізованого водовідведення 300 236,75 тис. грн (з них: 8 948,10 тис. грн – 

амортизація, 36 977,33 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 254 311,32 тис. грн – 

позичкові кошти, що підлягають поверненню) 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, 

- реконструкція майданчиків для підсушування мулу, 

- реконструкція біологічних ставків доочищення, 

- придбання спецтехніки, 

- оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, 

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду, 

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

міської інфраструктури». 

 

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 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ 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 водовідведення, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 

2017 року № 1131, та підпункту 2 пункту 2 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 18 січня 2022 року № 98 «Про накладення штрафу на 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ 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: 
 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення,  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік у сумі 626 166,25 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 «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                  

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 626 166,25 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 335 983,73 

амортизація 8 771,23 

виробничі інвестиції з прибутку 59 262,85 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 267 827,08 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 122,57 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 290 182,52 

амортизація 7 213,82 

виробничі інвестиції з прибутку 42 041,16 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 240 336,90 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 92,46 

невикористані кошти 2020 року 498,18 

 

 

 

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  

«МІСЬКВОДОКАНАЛ» 

СУМСЬКОЇ 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,  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 «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік у сумі 18 237,24 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                                      

«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,                       

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 18 237,24 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 8 582,46 

амортизація 8 582,46 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 9 654,78 

амортизація 9 654,78 

 

 

 

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  

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» 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  

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 568 423,83 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 «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» 

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 568 423,83 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 268 187,08 

амортизаційні відрахування 4 331,14 

виробничі інвестиції з прибутку 39 943,85 

позичкові  кошти, що підлягають поверненню 223 912,09 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 300 236,75 

амортизаційні відрахування 8 948,10 

виробничі інвестиції з прибутку 36 977,33 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 254 311,32 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 








