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ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєктів постанов НКРЕКП   

про 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 інвестиційні програми на 2022 рік:  

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ», 

погоджена рішенням сесії Кам’янець – Подільської міської ради від 29.11.2022 № 57/24, із 

загальним обсягом фінансування на 2022 рік, у сумі 5 397,67 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 2 674,93 тис. грн (2 569,74 тис. грн -

амортизація, 105,19 тис. грн - інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що не 

підлягають поверненню): 

- оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод, 

- реконструкція системи виробництва гіпохлориту натрію; 

з централізованого водовідведення 2 722,74  тис. грн (амортизація):  

- реконструкція напірного  каналізаційного колектора.  

 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, погоджена рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 

25.11.2021 № 569, із загальним обсягом фінансування на 2022 рік, у сумі 10 307,10 тис. грн, 

за рахунок амортизації, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 6 872,90 тис. грн: 

- реконструкція системи водопостачання, 

- придбання спецтранспорту, 

- придбання лабораторного обладнання; 

з централізованого водовідведення 3 434,20  тис. грн:  

- придбання спецтранспорту,  

- будівництво зливної станції.  

 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ», погоджена 

рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради сесії від 12.10.2022 № 607/30, із 

загальним обсягом фінансування на 2022 рік, у сумі 33 038,31 тис. грн, у тому числі: 

з централізованого водопостачання 26 642,42 тис. грн (5 416,82 тис. грн -

амортизація, 21 225,60 тис. грн – позичкові кошти, що підлягають поверненню): 

- капітальний ремонт водопровідної мережі, 

- розповітрювання та гідравлічне балансування магістральних мереж, 

- проєктування, постачання та встановлення на об’єкті обладнання для виготовлення 

гіпохлориту натрію, 

- капітальний ремонт екскаватора,  

- придбання спецтранспорту, 

- придбання спецобладнання; 

з централізованого водовідведення 6 395,89  тис. грн (амортизація):  

- придбання робото-технічного комплексу для телеінспекції труб, 

- придбання спецтранспорту,  

- капітальний ремонт напірного трубопроводу, 

- капітальний ремонт аварійного спецобладнання, 

- придбання спецобладнання.  



2 

 
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 травня 2022 

року № 422 пропонуємо:  

1) схвалити проєкти постанови НКРЕКП про схвалення Інвестиційних програм на 

2022 рік та розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП; 

2) доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення звернутись: 

- до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» 

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ щодо вилучення заходу за пунктом 2.5.1 Річного 

інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку 2022 року, а 

вивільнені кошти спрямувати на інші та/або нові заходи Інвестиційної програми на 2022 рік; 

- до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» щодо 

вилучення заходу за пунктом 1.8.2 Річного інвестиційного плану використання коштів у 

першому році плану розвитку 2022 року, а вивільнені кошти спрямувати на інші та/або нові 

заходи Інвестиційної програми на 2022 рік; 

3) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

заборони використання коштів в рамках заходу Інвестиційної програми на 2022 рік у сумі 

2320,79 тис. грн. (без урахування ПДВ) згідно з гарантійним листом, наданим 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ    «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»   від   29   

листопада 2022 року № 01-10/1922, до надання до НКРЕКП копій відповідних експертних 

звітів, затверджених в установленому порядку. 

 

 

 

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 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»             

на 2022 рік 

 

 

 

на 2017 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: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» на      

2022 рік  у сумі 5 397,67 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її 

фінансування згідно з додатком. 

 

2. Заборонити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» використання коштів в рамках заходу 

Інвестиційної програми на 2022 рік у сумі 2320,79 тис. грн  (без урахування ПДВ) 

згідно з гарантійним листом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПРОЄКТ 



«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» від 29 листопада 2022 року № 01-10/1922 до 

надання до НКРЕКП копій відповідних експертних звітів, затверджених в 

установленому порядку. 
 

 

 

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 «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

на 2022 рік 

  

Джерела фінансування  
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 5 397,67 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 2 674,93 

амортизація 2 569,74 

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що 

не підлягають поверненню 
105,19 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 2 722,74 

амортизація 2 722,74 

 

 

 

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  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ 

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: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення,  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік у сумі 10 307,10 тис. грн (без урахування ПДВ) та 

джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

2. Виключити захід за пунктом 2.5.1 Річного інвестиційного плану 

використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік, а вивільнені 

кошти спрямувати на інші та/або нові заходи Інвестиційної програми на 2022 рік. 

 

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 «УМАНЬВОДОКАНАЛ» 

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік 

  

Джерела фінансування  
Річна сума,                  

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 10 307,10 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 6 872,90 

амортизація 6 872,90 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 3 434,20 

амортизація 3 434,20 

 

 

 

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 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» 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: 

 

1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить 

господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на 2022 рік  у 

сумі 33 038,31 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно 

з додатком. 

 

2. Виключити захід за пунктом 1.8.2 Річного інвестиційного плану 

використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік, а вивільнені 

кошти спрямувати на інші та/або нові заходи Інвестиційної програми на 2022 рік. 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 ___________№__________ 
  

  
Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» на 

2022 рік 

  

Джерела фінансування  
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 33 038,31 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 26 642,42 

амортизація 5 416,82 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 21 225,60 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 6 395,89 

амортизація 6 395,89 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                            А. Чумак 
 








