
Департамент із регулювання відносин 

у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 
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Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП  «Про схвалення Інвестиційної програми 

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік» 

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» надійшла Інвестиційна програма на 2022 рік, погоджена рішенням 

виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.11.2021 № 1003, з урахуванням 

підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП, від 18 серпня 2021 року № 1346 в частині 

включення невиконаних заходів з централізованого водовідведення інвестиційної програми 

на 2020 рік, із загальним обсягом фінансування за рахунок інвестиційної складової у 

структурі тарифів на 2022 рік, у сумі 28 429,95 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 19 920,97 тис. грн (амортизація): 

- реконструкція магістральних водоводів; 

з централізованого водовідведення 8 508,98 тис. грн (з них: 8 424,27 тис. грн – 

амортизація, 84,71 тис. грн – невикористані кошти 2020 року):  

- розробка проєктно-кошторисної документації, 

- реконструкція каналізаційної насосної станції, 

- реконструкція напірних колекторів, 

- реконструкція мереж електропостачання. 

 

За результатами опрацювання наданих 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 Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131, та з урахуванням постанови НКРЕКП від 03.05.2022 № 422 

пропонуємо:  

1. схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» 

на 2022 рік» та розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП; 

2. доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення звернутись до ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» щодо зменшення сум 

фінансування заходів за пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 Річного інвестиційного плану 

використання коштів у першому році плану розвитку з приведенням у відповідність до 

укладених договорів, а вивільнені кошти спрямувати на нові та/або інші заходи. 

 

 

 

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 

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» 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 16 вересня 

2021 року № 1544 «Про накладення штрафу на ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» 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: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та 

водовідведення, ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік у сумі 

ПРОЄКТ 



2 

 

28 429,95 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з 

додатком. 

 

2. Зменшити суми фінансування заходів за пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 

Річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану 

розвитку з приведенням у відповідність до укладених договорів, а вивільнені 

кошти спрямувати на нові та/або інші заходи. 

 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



 

Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 28 429,95 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 19 920,97 

амортизація 19 920,97 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 8 508,98 

амортизація 8 424,27 

невикористані кошти 2020 року 84,71 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                         А. Чумак 
 




