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ОБҐРУНТУВАННЯ  

про схвалення проєктів постанов НКРЕКП про схвалення планів розвитку 

на 2023 – 2027 роки  

 

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

комунальних послуг, від ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення надійшли плани розвитку на 2023 -2027 роки: 

 

1. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»                                

(М. ЧЕРКАСИ), погоджений рішенням правління ПрАТ «АЗОТ» від 06.10.2022 № 06/10/22, 

із загальним обсягом фінансування 11 750,18 тис. грн. Основними напрямками фінансування 

Плану розвитку на перший рік (Інвестиційної програми на 2023 рік) п’ятирічного плану 

розвитку є: 

з централізованого водовідведення  

капітальний ремонт вторинного відстійника. 

 

Фінансування заходів Плану розвитку на 2023 – 2027 роки передбачається за рахунок 

наступних джерел: 

  

Розділи Плану розвитку 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «АЗОТ»  

(М. ЧЕРКАСИ)  

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 
Усього, у т. ч.: 2 550,18 

амортизація 2 550,18 

2023 – 2027 роки: 
Усього, у т. ч.: 11 750,18 

амортизація 11 750,18 
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2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, погоджений рішенням виконавчаго комітету Кременчуцької міської ради від 

11.11.2022 № 1679, із загальним обсягом фінансування 195 561,80 тис. грн. Основними 

напрямками фінансування Плану розвитку на перший рік (Інвестиційної програми                 

на 2023 рік) п’ятирічного Плану розвитку є: 

з централізованого водопостачання  

- капітальний ремонт ділянки мережі водопостачання, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури»; 

з централізованого водовідведення  

- технічне переоснащення об’єктів водовідведення, 

- облаштування технологічним обліком, 

- створення розрахунково-інформаційного комплексу мереж водовідведення, 

- капітальний ремонт системи аерації, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури». 

 

Фінансування заходів Плану розвитку на 2023 – 2027 роки передбачається за рахунок 

наступних джерел: 

 

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 39 112,36 

амортизація 20 892,58 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
18 219,78 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 195 561,80 

амортизація 104 462,90 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
91 098,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ», 
погоджений рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 07.12.2022          

№ 1400, з обсягом фінансування 1 034 578,06 тис. грн. Основними напрямками фінансування 

Плану розвитку на перший рік (Інвестиційної програми на 2023 рік) п’ятирічного Плану 

розвитку є: 

з централізованого водопостачання 

- реконструкція свердловини із заміною насосного агрегата, 

- реконструкція водозабору, 

- реконструкція водопроводу, 

- оптимізація системи подачі і розподілу води і стоків, 

- будівництво станції знезалізнення води, 

- впровадження системи автоматизації та диспетчеризації,  

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду, 

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

розвитку міської інфраструктури»;  

з централізованого водовідведення  

- реконструкція каналізаційної насосної станції із заміною насосного агрегату, 

- реконструкція аераційної системи, 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд, 

- впровадження системи автоматизації та диспетчеризації, 

- реконструкція каналізаціної мережі, 

- оптимізація системи подачі і розподілу води і стоків, 

- передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду, 

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

розвитку міської інфраструктури». 

 

Фінансування заходів Плану розвитку на 2023 – 2027 роки передбачається за рахунок 

наступних джерел: 

 

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 424 813,90 

амортизація 12 650,12 

виробничі інвестиції з прибутку 110 663,41 

позичкові кошти, що підлягають 

поверненню 
301 500,37 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 1 034 578,06 

амортизація 158 642,44 

виробничі інвестиції з прибутку 574 435,25 

позичкові кошти, що підлягають 

поверненню 
301 500,37 
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4. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА», 
погоджений рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 06.07.2022                  

№ 300, із загальним обсягом фінансування 67 437,70 тис. грн. Основними напрямками 

фінансування Плану розвитку на перший рік (Інвестиційної програми на 2023 рік) 

п’ятирічного Плану розвитку є: 

з централізованого водопостачання  

- заміна насоса промивки швидких фільтрів, 

- капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі, 

- будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини; 

з централізованого водовідведення  

- придбання спецтехніки, 

- технічне переоснащення припливно-витяжної вентиляції, 

- придбання лабораторного обладнання, 

- придбання запірної арматури. 

 

Фінансування заходів Плану розвитку на 2023 – 2027 роки передбачається за рахунок 

наступних джерел: 

 

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  «ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ  

ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА»  

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 
Усього, у т. ч.: 10 878,00 

амортизація 10 878,00 

2023 – 2027 роки: 
Усього, у т.ч.: 67 437,70 

амортизація 67 437,70 

 

 

5. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  із загальним обсягом фінансування у сумі                        

422 461,23 тис. грн. Основними напрямками фінансування Плану розвитку на перший рік 

(Інвестиційної програми на 2023 рік) п’ятирічного Плану розвитку є: 

з централізованого водопостачання  

- технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними 

процесами, 

- будівництво очисних споруд промивних вод, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури», 

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

міської інфраструктури»; 

з централізованого водовідведення 

- технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними 

процесами, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської інфраструктури», 

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

міської інфраструктури». 
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Фінансування заходів Плану розвитку на 2023 – 2027 роки передбачається за рахунок 

наступних джерел: 

 

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 192 253,63 

амортизація 16 242,58 

виробничі інвестиції з прибутку 60 347,09 

позичкові кошти, що підлягають 

поверненню 

 

115 663,96 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 422 461,23 

амортизація 81 212,90 

виробничі інвестиції з прибутку 225 584,37 

позичкові кошти, що підлягають 

поверненню 
115 663,96 

 

 

         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 схвалити проєкти постанов НКРЕКП про схвалення планів розвитку на 

2023 – 2027 роки та розмістити їх на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

 

 

 

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  

Плану розвитку ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«АЗОТ» (М. ЧЕРКАСИ) 

на 2023 – 2027 роки 

 

 

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 План розвитку ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водовідведення, ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (М. ЧЕРКАСИ) на 2023 – 2027 роки 

у сумі 11 750,18 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела його фінансування 

згідно з додатком. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 

Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Плану розвитку  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»                                    

(М. ЧЕРКАСИ) на 2023 – 2027 роки 

  

Розділи Плану розвитку 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «АЗОТ» 

(М. ЧЕРКАСИ)  

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 
Усього, у т. ч.: 2 550,18 

амортизація 2 550,18 

2023 – 2027 роки: 
Усього, у т. ч.: 11 750,18 

амортизація 11 750,18 

 

 

 

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 Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на 2023 – 2027 роки 

 

 

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 План розвитку ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023 – 2027 роки у сумі 195 561,80 тис. грн (без 

урахування ПДВ) та джерела його фінансування згідно з додатком. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

 

 

Джерела фінансування Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023 – 2027 роки 

  Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ на 2023 – 2027 роки 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 39 112,36 

амортизація 20 892,58 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
18 219,78 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 195 561,80 

амортизація 104 462,90 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
91 098,90 

 

 

 

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  

Плану розвитку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»  

на 2023 – 2027 роки 

 

 

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 План розвитку ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»                

на 2023 – 2027 роки у сумі 1 034 578,06 тис. грн (без урахування ПДВ) та 

джерела його фінансування згідно з додатком. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 
 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Плану розвитку  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» на 

2023 – 2027 роки 

  

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 424 813,90 

амортизація 12 650,12 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
110 663,41 

позичкові кошти, що 

підлягають поверненню 
301 500,37 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 1 034 578,06 

амортизація 158 642,44 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
574 435,25 

позичкові кошти, що 

підлягають поверненню 
301 500,37 

 

 

 

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  

Плану розвитку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ  ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2023 – 2027 роки 

 

 

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 План розвитку ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ  

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2023 – 2027 роки у сумі 67 437,70 тис. грн (без урахування 

ПДВ) та джерела його фінансування згідно з додатком. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№_________

_ 

  

  Джерела фінансування Плану розвитку  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2023 – 2027 роки 

  Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  

«ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ  

ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» 

на 2023 – 2027 роки 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 10 878,00 

амортизація 10 878,00 

   

2023 – 2027 роки: 
Усього, у т. ч.: 67 437,70 

амортизація 67 437,70 

 

 

 

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  

Плану розвитку КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2023 – 2027 роки 

 

 

 

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 План розвитку ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 – 2027 роки у сумі 422 461,23 тис. грн 

(без урахування ПДВ) та джерела його фінансування згідно з додатком. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 
 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 



 

Додаток  

 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Плану розвитку  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 – 2027 роки 

  Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

на 2023 – 2027 роки 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 192 253,63 

амортизація 16 242,58 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
60 347,09 

позичкові кошти, що 

підлягають поверненню 
115 663,96 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 422 461,23 

амортизація 81 212,90 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
225 584,37 

позичкові кошти, що 

підлягають поверненню 
115 663,96 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                            А. Чумак 
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ПОГОДЖЕНО

Рiшення впконавчого KoMiTeTy
Кременчуцькоi MicbKoi ради
Кременчуцького району
полтавськоi областi

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та

затвердження iнвестицiйних програм суб'сктiв

господарювання у сферi централiзованого
водопостачання та централ iзованого
водовiдведення, лiцензування дiяльностi яких

здiйснюс Нацiона.пьна комiсiя, що здiйснюе

державне регулювання у сферах енергетики та
комунi}льних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
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ПЛАН РОЗВИТКУ
ЦОВГОСТРОКОВА IНВЕСТИЦIЙНА ПРОГРАМА)

КП " Кременчукводоканал "

па 2023 -2027 роки








