
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________            Київ              №________ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ»  

на 2023 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 Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2023 рік у сумі 7 754,76 тис. грн (без 

урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком. 

 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                            Р. Кайдаш 

 



 

Додаток   

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

___________№_________ 

 

 

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА                                      

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2023 рік 

  
Джерела фінансування  Річна сума,  тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 7 754,76 

заходи з централізованого 

водопостачання, у тому числі: 
5 209,95 

амортизація  4 420,38 

виробничі інвестиції з прибутку 789,57 

заходи з централізованого водовідведення,  

у тому числі: 
2 544,81 

амортизація 2 178,46 

виробничі інвестиції з прибутку 366,35 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері централізованого 

водопостачання  та водовідведення                                А.Чумак 

 



 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

«Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2023 рік» 

 

 

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

комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» надійшла Інвестиційна програма на 2023 рік 

погоджена Краматорською міською військовою адміністрацією Краматорського району 

Донецької області від 08.02.2023 № 01-23/171 із загальним обсягом фінансування                   

7 754,76 тис. грн, у тому числі: 

 з централізованого водопостачання 5 209,95 тис. грн (з них: 4 420,38 тис. грн – 

амортизація, 789,57 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку): 

- реконструкція водопровідної мережі, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Другий проект розвитку міської інфраструктури»;  

з централізованого водовідведення 2 544,81  тис. грн (з них: 2 178,46 тис. грн – 

амортизація, 366,35 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку): 

- облаштування каналізаційної насосної станції каналізаційним насосом, 

- погашення тіла кредиту за проєктом «Другий проект розвитку міської інфраструктури».  

 

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 10 травня            

2022 року № 466 пропонуємо:  

 

схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» на 2023 рік» та розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                      А. Чумак 




