
Департамент із регулювання відносин 

у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

«22» березня 2023 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення змін до 

Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

на 2022 рік та внесення змін до постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  

комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 65» 

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ надійшли зміни до 

Інвестиційної програми на 2022 рік погоджені рішенням Дніпровської міської ради 

від 23.02.2022 № 18/16. Зміни до Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають 

зміни обсягу фінансування заходів та включення невиконаного заходу Інвестиційної 

програми на 2020 рік на виконання підпункту 2 пункту 2 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 18 січня 2022 року № 99 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення 

заходів державного регулювання» з урахуванням позиції Департаменту ліцензійного 

контролю. 

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 03.05.2022 № 422: 

 

пропонуємо схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення змін до 

Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік та внесення 

змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 65» та розмістити його 

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 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 18 січня 2022 року № 65 

 

 

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 2 пункту 2 постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 99 «Про накладення штрафу 

на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 

2022 року № 65 (надані листом від 15 березня 2022 року № 1693/1614 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ), у частині зміни обсягу фінансування 

заходів та включення невиконаного заходу Інвестиційної програми на 2020 рік. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 

2022 року № 65 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ на 

2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «58 216,73» замінити цифрами             

«67 007,38»; 

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 

18.01.2022 № 65 

(у редакції постанови 

Національної комісії,  що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від_________ № _______) 

 

 

 

 

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 67 007,38 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 44 924,16 

амортизація 35 545,05 

залишкові кошти 2020 року 9 379,11 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 22 083,22 

амортизація 22 083,22 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                              А. Чумак 




