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Обгрунтування 

щодо розгляду питання про підписання Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Угоди про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

розвитку громад та територій України, Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Луцькою 

міською радою та Комунальним підприємством «Луцькводоканал» 

 

До НКРЕКП листом Міністерства розвитку громад та територій України від 

24.08.2022 № 7/9.1/8403-22 надано проєкт Угоди про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Луцькою міською радою та Комунальним підприємством 

«Луцькводоканал» (далі – Угода), підписаний Міністерством розвитку громад та 

територій України, Луцькою міською Радою та Комунальним підприємством 

«Луцькводоканал» (далі – Підприємство).  

За рахунок позики передбачено здійснення наступних заходів: 

- реконструкція напірного водогону;  

- реконструкція збірного водогону;  

- реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк;  

- закупівля лабораторного обладнання; 

- придбання спеціалізованих транспортних засобів; 

- проведення технічного нагляду за веденням робіт.  

Впровадження даних заходів дозволить зменшити витрати електроенергії, витрати 

питної води, поліпшити роботу з очищення стічних вод, зменшить витрати транспортних 

засобів та покращить мобільність роботи підрозділів. 

 

За результатами розгляду разом з Юридичним департаментом Департамент із 

регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення  

 

Пропонує: 

 

1. Прийняти постанову, якою схвалити Угоду про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Луцькою міською радою та Комунальним підприємством 

«Луцькводоканал». 

 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина Валерійовича 

підписати зазначену Угоду. 

 

 

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 підписання  

Угоди про передачу коштів позики                 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Схвалити Угоду про передачу коштів позики між Міністерством 

фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Луцькою міською радою та Комунальним 

підприємством «Луцькводоканал». 

 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина 

Валерійовича підписати зазначену Угоду.  

 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 

 
 ПРОЄКТ 


