
Департамент із регулювання відносин 

у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

«17»  січня 2023 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

про прийняття 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 ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»,  погоджені Краматорською міською військовою 

адміністрацією Краматорського району Донецької області від 14.11.2022 № 01-35/362. 

Зміни до Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію 

техніко-економічних показників у частині зміни заходів. 

 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, погоджені рішенням 

виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 14.12.2022 № 1273. Зміни до 

Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-

економічних показників, у частині  зміни заходів та зміни обсягів фінансування заходів. 

 

3. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», 
погоджені в.о. виконавчого директора філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця». Зміни до Інвестиційної програми на 

2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-економічних показників у 

частині зміни заходів, включення нових заходів, а також зміни обсягів фінансування 

заходів.  

          

4. 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 відсутності зауважень та пропозицій після оприлюднення на офіційному 

вебсайті НКРЕКП та 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,  з урахуванням постанови НКРЕКП від 03 травня 2022 року № 422: 

 

         пропонуємо прийняти постанови НКРЕКП про схвалення змін до 

інвестиційних програм ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення на 2022 рік. 

 

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 ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік та внесення 

змін до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 27 вересня 2022 року № 1206 

 

 

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 КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»        

на 2022 рік, схваленої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 вересня       

2022 року № 1206 (надані заявою КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» від 24 жовтня         

2022 року № 05-06/1501), з урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-

економічних показників, у частині зміни заходів. 
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2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 вересня      

2022 року № 1206 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 

2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «5 533,46» замінити цифрами         

«7 258,98»; 

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 

27.09.2022 № 1206 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____ ) 

 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА                                      

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 7 258,98 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 5 519,61 

амортизація 3 232,81 

виробничі інвестиції з прибутку 561,28 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 1 725,52 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 739,37 

амортизація 1 517,25 

виробничі інвестиції з прибутку 222,12 

 

 

 

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 

«ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 31 травня 2022 року № 544 

 

 

 

 

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 24 листопада 2021 року № 2339 «Про накладення 

штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 
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державного регулювання», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік, схваленої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 31 травня 2022 року № 544 (надані заявою 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 10 жовтня 2022 року), з урахуванням 

актуалізації та оптимізації техніко-економічних показників, у частині зміни 

заходів та зміни обсягів фінансування заходів. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 травня        

2022 року № 544 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «2 354,20» замінити цифрами         

«2 372,53»; 

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 

31.05.2022 № 544 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____ ) 

 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 2 372,53 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 899,62 

амортизація 744,81 

залишкові кошти 154,81 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 1 472,91 

амортизація 1 472,91 

 

 

 

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 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

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 № 525 

 

 

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 АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2022 рік, схваленої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 24 травня 2022 року № 525 (надані 

заявою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»         

від 31 жовтня 2022 року), з урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-
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економічних показників у частині зміни заходів, зміни обсягу фінансування 

заходів та включення нових заходів. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 травня 

2022 року № 525 «Про схвалення Інвестиційної програми АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «35 331,70» замінити цифрами         

«40 237,27»; 

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 № 525 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____ ) 

 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 40 237,27 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 33 567,12 

амортизація 33 567,12 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 6 670,15 

амортизація 6 670,15 

 

 

 

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 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   
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№ 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 










