
Департамент із регулювання відносин 

у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

«13»  грудня 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

про схвалення проєктів постанов НКРЕКП   

про схвалення змін до 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 зміни до  Інвестиційних програм на 

2022 рік:  

 

1. Комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром»,  

погоджені рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 07.09.2022 

№ 833 та Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією від 22.11.2022. Зміни 

до Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-

економічних показників, зміни заходів, зміни обсягів фінансування заходів, включення 

нових заходів. 

 

2. Міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал», 

погоджені  рішенням сесії Хмельницької міської ради від 25.11.2022 № 25 та 

Хмельницькою обласною військовою адміністрацією від 28.11.2022. Зміни до 

Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-

економічних показників, зміни заходів, зміни обсягів фінансування заходів, включення 

нових заходів. 

 

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

постанови НКРЕКП від 03 травня 2022 року № 422: 

 

         пропонуємо схвалити проєкти постанов НКРЕКП про схвалення змін до 

інвестиційних програм на 2022 рік та розмістити їх на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

 

 

 

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 змін до Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» 

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 зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» на 2022 рік, 

схваленої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 травня        

2022 року № 523 (надані листом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» від 20 жовтня 2022 року 

№ 75.1.3.1/1218), з урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-

економічних показників, у частині зміни заходів, зміни обсягу фінансування 

заходів та включення нових заходів без зміни загальної суми та джерел її 

фінансування. 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________           Київ        №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної 

програми МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»                 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 24 травня 2022 року № 527 

 

 

 

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 зміни до Інвестиційної програми МІСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» на 

2022 рік, схваленої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 травня 

2022 року № 527 (надані листом МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» від 24 жовтня 2022 року   



2 

 

№ 2007), з урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-економічних 

показників у частині зміни заходів, зміни обсягів фінансування заходів, 

включення нових заходів.  

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 травня 

2022 року № 527 «Про схвалення Інвестиційної програми МІСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» на 

2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «12 225,33» замінити цифрами                

«12 170,40»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



 

Додаток 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

24.05.2022 № 527 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____) 

  

  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»  на 2022 рік 

  

Джерела фінансування 
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 12 170,40 

     заходи з водопостачання, у тому числі:  7 509,83 

амортизація  7 509,83 

     заходи з водовідведення, у тому числі:  4 660,57 

амортизація  4 660,57 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 






