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ОБҐРУНТУВАННЯ  

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення  

Плану розвитку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

на 2023 – 2027 роки» 

 

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

комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ надійшов погоджений 

заступником Чернігівського міського голови від 15.12.2022 План розвитку                              

на 2023 -2027 роки, із загальним обсягом фінансування 563 944,95 тис. грн, у тому числі: 

  

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

наступних джерел: 

 

Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 101 514,35 

амортизація 30 997,86 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
70 516,49 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 563 944,95 

амортизація 154 989,29 

виробничі інвестиції з 

прибутку 
408 955,66 

 

 

         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: 
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         пропонуємо схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 – 2027 роки» та розмістити його 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 КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

на 2023 – 2027 роки 

 

 

 

 

 

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 «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 – 2027 роки у сумі                                    

563 944,95 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 «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2023 – 2027 роки 

 

  Розділи Плану розвитку 

КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

 

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ 

2023 рік: 

Усього, у т. ч.: 101 514,35 

амортизація 30 997,86 

виробничі інвестиції з 

прибутку 

 

70 516,49 

 

2023 – 2027 роки: 

Усього, у т. ч.: 563 944,95 

амортизація 154 989,29 

виробничі інвестиції з 

прибутку 

 

408 955,66 

 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                            А. Чумак 




