
ПРОЕКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________________                                                           №  ____________ 

 

Про схвалення  

Інвестиційної програми  

Комунального підприємства  

Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» на 2018 рік  

 

на 2018 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 водовідведення, 

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 водовідведення, 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» на 

2018 рік у сумі 15 208,0 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її 

фінансування згідно з додатком. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                               Д. Вовк 



 

Додаток  

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

 

___________№__________ 

  

  Джерела фінансування Інвестиційної програми  

Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» на 2018 рік 

 

Джерела фінансування  
Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 15 208,00  

     заходи з водопостачання, у тому числі: 5 647,10 

амортизаційні відрахування 5 647,10 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 9 560,90 

амортизаційні відрахування 9 560,90 
 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                            А. Чумак 



                                                                                  Голові Національної комісії, що 

                                                                                  здійснює державне регулювання у сферах  

                                                                                  енергетики та комунальних послуг    

                                                                              Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

щодо схвалення проекту постанови 

«Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства  

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

До НКРЕКП звернулося КП Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» із заявою щодо схвалення Інвестиційної програми на 2018 рік. 

Надана ліцензіатом Інвестиційна програма розроблена відповідно до Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – 

Порядок), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року 

№ 1131, протоколу відкритого обговорення на місцях відповідно до Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866. 

Інвестиційна програма КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», 

погоджена заступником голови Полтавської облдержадміністрації з обсягом 

фінансування 15 208,00 тис. грн за рахунок амортизаційних відрахувань, у т. ч: 

з водопостачання  5 647,10 тис. гр 

- реконструкція свердловини № 2 водозабору № 2, 

- заміна запірної арматури, 

- придбання екскаватору; 

з водовідведення  9 560,90 тис. грн  

- розробка проектів для оснащення технологічним обліком КОС, 

- придбання навантажувача фронтального, 

- реконструкція каналізаційного колектору,  

- заміна систем аерації на КОС, 

- ремонт камери переключення, 

- заміна запірної арматури на об’єктах водовідведення. 

 
  Враховуючи зазначене  пропонуємо: 

1. Схвалити проект постанови  щодо Інвестиційної програми на 2018 рік; 

2. Розмістити проект постанови щодо схвалення інвестиційної програми на 2018 

рік на офіційному веб-сайті НКРЕКП та повідомлення про проведення відкритого 

обговорення проекту постанови. 

 

 

Директор Департаменту із  

регулювання відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                                А. Чумак 














