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 2017 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 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 та
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, 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 2017 рік у сумі 15 311,91 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 2017 рік

Джерела фінансування

Річна сума, тис. грн

Усього без урахування ПДВ, у тому числі:
заходи з водопостачання, у тому числі:
амортизаційні відрахування
заходи з водовідведення, у тому числі:
амортизаційні відрахування

15 311,91
5 795,51
5 795,51
9 516,40
9 516,40

Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Д. Соломка

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» на 2017 рік»
До НКРЕКП звернулося Комунальне підприємство Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» із заявою щодо схвалення Інвестиційної програми на 2017 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 сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381 та наказом
Мінрегіону України від 14 грудня 2012 року № 630, який зареєстровано у Мін’юсті
11 січня 2013 року за № 98/22630, 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 15 311,91 тис. грн, у т.ч:
з водопостачання 5 795,51 тис. грн (амортизаційні відрахування)
- технічне переоснащення свердловин,
- оснащення вузлами обліку багатоквартирних будинків,
- створення геоінформаційної системи,
- придбання спецтехніки;
з водовідведення 9 516,40 тис. грн (амортизаційні відрахування)
- реконструкція напірного каналізаційного колектору.
Враховуючи зазначене пропонуємо:
1. Схвалити проект постанови щодо Інвестиційної програми на 2017 рік;
2. Розмістити проект постанови щодо схвалення інвестиційної програми на 2017
рік на офіційному веб-сайті НКРЕКП та повідомлення про проведення відкритого
обговорення проекту постанови.

Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Д. Соломка

IIPOTOKOJI Nbl
ni4rcpnroro o6roeopeHHr (cryxanHr) Heo6xilHocri ecraHoBJIeHHs
Ann KIIilOP dlolraBaBoAoKaHzlr>> y 2018 poqi eKoHoMiquo o6rpynroBaHl4x
rapHSiB Ha rrocnyrr4 3 rreHrpaniaoBaHoro BoAorlocraqaHHs, Ta noAosiABeAeHHs,
nocnyrr4 3 rleHrpali:oBaHoro rrocraqaHHq xonoAHoi eoAz, BoAoBiAeeAeHHq
(: nz rco pr4cr aHHfl M n nyrp i urHbo 6ygnuxoBl4x c w cre vr)
ra cxBareHHq (poarnr4) Iunecrr,rqifiHoi nporpaMz sa 2017 pir
i nlauoBax saxoAie, rr1o uepe46aqeHi uignpra€McrBoM Ao BKJIroqeHHfl
e IHeecrvuifiny rporpaMy sa 2018 pirc

22 cepnss 20 I 7 porcy

M.llorraea
Crclaa ronaicii:
1.

3a6uunufi €.8.

- roJroBa nomicii, rolostruit

iuNeHep

KIIilOP

<llorraBaBoAoKaHan);
2. KaniHiHa f.M. - 3acryrIHI{K reHeparbHoro Al4peKropa KilIOP
<f[orraB aB oAoKaHa-r)) ;
3. flpyrlo O.€ - neprxr4fi. sactyrrHnK roJroBH llorrancrxol o6n4ep>xaAuiuicrpaqiT
4. [y6ona O.B. - roJron:nuit cneuianicr VupanriHHq )KHrJroBo-KoMyHiuIbHoro
rocrroAapcrBa llolrancsrcoi O6nacnoi gepNansoi alvriHicrpaqii;
5. MucrK)K I.I.- HaquurbHr4K ctyx6u xaHarisauii KIIilOP <<llolraBaBoAoKaHan));
6. ft,rceHKo A.€. - ceKperap nonaicii, eKoHouicr rlJraHoBo-eKoHouiqsoro niuiny
KII|IOP <llorraB aB oAo KaH ULII )) .

IIpHcyrHi ua ni4rpnroMy o6ronoperrui (clyxaHHi):
. YnoeHoBalr(euuit npeAcraBHprK sia KfInOP <<HolraBaBoAoKaHar))
3a6Hurnnfr €.8. - roJroBuvtit iuxreuep;
1

2. flpetcraBHr4x flolrasctxoi O6nacnoi 4epxanuoi alvrinicrpaqii - IIpyrJIo O.€. uepur ufi 3 acryrrHr.rK roJr onu llorraB cbKoi o 6nlep>xa4rvr iHi crp ar tii;
3. flpe4craBHr4K llorraecrxol O6nacsoi 4epxanHoi alvrisicrpauii - roJlosuuiL
cneqianicr Vupauisus )r(HrJroBo-KoMyHaJIbHoro rocnoAapcrB a - [y 6oBa O.B. ;
4. flpeacraBHr.rK fpovra4ctxoi palvt rpu llonrancrxifi O6lacrrifi 4epx<anniir
alnniHicrpauil - foHveHKo K.A.
5. Iuuri sauixasneni oco6u, rxi upnirnstu yqacrb y niaxpl4roMy o6roeopeHHi
(cnyxauHi):
- r{npHnqKa B.I. - roJroBvuir eKoHoMicr KIIilOP <lIoJIraBaBoAoKaHaJr);
- f opoSerrs T.O. - rorr.oBa npoQcninrua npauienmie KftftOP <<flonraBaBoAoKaHar)).'
- Ko6nnLIbKa T.B. - rorrosuuir 6p<rarrep KIIilOP <lIoJIraBaBoAoKaHa^rI);
- fl'qraK T.IO. - HaLrarbHHK niaainy oprauisaqii npaqi ra 3apo6irnoi rIJIaru KnilOP
<florraB aBoAoKaHaiI) ;
- AHrosoBr{q M.B. .- 3acryrrHr.rK Haqa-rbHl4Ka IITO KIilOP <lIolraBaBoAoKaHaJI));
- 3a6raruwuit B.I, -pa H:aK 3 Bapo6uu'rux rrr4raHr KIIilOP <lIorraBaBoAoKaHuLIt));
- Mucrrox I.I.- uaqalbHnK cnyxt6u xasarisarlii KIIIOP <lIorraBaBoAoKaHiLIr);
- Mopo3oBa A.M. - rpeAcraBHr{K <<fpouaAcbKoro rere6aqeF.IH.fl):

- xypaBJrboB fl,.A. - [peAcraBHI4K <fporr,ra4cbKofo reJle6a'{eHHf,)).

Biarcpurrfl cJryxarlHr:
BiaxpnB cnyxaHHfl roJIoBa rcort'ricii - 3a6raur;g^uit' e 'B'
3aanauHe, uo TeMoro cnyxaHHs e rrHTaHHt uloAo neo6xiluocri
(uaaani - Ilignpuenacrno) y
BcraHoBrreHH.n Anf, KInOP <dlorraBaBoAoKaHaJr))
rocnyrH ra
20l g poui eKoHoMiqno o6rpyHroBaHr4x rapzsin Ha KoMyHanrsi
Ha 2017 -201 8
cxBaJreHHr saxoAie, ilepeA6aqesrax Ineecruqifinu^nra ilporpaMl4

poKI4'

n^,

r^vv erK

t Ha rreo6xiluicrr,
rapra$in, 6yae

3aSttaUne, IIIO ilpO OCHOBHi qUHHkIKl/l, flKl BIIJII4BaIOTI
BcraHoBrreHHfl y 2018 poui eKoHoMi.rHo o6rpynroBaFll4x
r{rapnurlKa B.I.
AOnoei llaTkr foJroBHnfr exosouicr
rrlrrrr

ll_[o crocy€Tbcfl cxBzureHHq rrJIaHoBI4x 3axoAiB,

tr€PeA6a'reHl4x

Syae roroeHHfi
IHeecruqifiHravu rporpaMr4 Ha z0l7 -2018 poKr4 AonosiAaqeM
iHxeuep.

Clyxalu:

tluPrrrqKa B.I.
1. Aonosilu roJroBHoro eKoHoMicra Ilignpu€McrBa
rrtoAo ocFroBHr4x qnHHrzKie neo6xilHocri sIuIiHIa rapra$in Ha rocryln
flianpz€McrBa s 2018 Poui.
croroAui 22 cepnHq
AonoeiAa.{ upoiirSopMyBana npncyrnix rpo re, uo
Ha BnacHoMy
2017 poKy Mr4Hyno 14 aHie nicrq orpr4nloAHeHHq ni4npueMcrBoM
cafiri ra B saco6ax Maconoi insopnraqii (e o6lacuiir raseri <3opq llorranulraHr'r>)
*O"O*auiro ilpo neo6xiAnicrr BcraHoBrreHHt B 2018 poui eKol{oMiqHo
ra
o6ipyHroBaHr4x lapra$in Ha nocnyrr4 lIi4npH€McrBa 3 BoAoilocraqaFrHq
Ha aApecy
eoAoeiABeAeHHfl. 3aynaxreHb ra rrpono3uuifr 3 AaHoro rI'IraHHq
ni4npraeMcrBa He HaAXoAI4JIo

neo6xiluocri BcraHoBJIeHHfl eKoHoMlqHo
[ns Hao.{Hocri cyrpoBoA)I(yBanacb ctaitnaMu,
rroKa3Hr{KaMH AiqrsHocri llianpHeMcrBa ra

Aonoeilb r{npurauxn B.I.

odrpyHroBaHr,rx

rapnsin

IIIOAO

rroflcHeHHrMr4, QaxrravHr4Mr{
^aHIuM.ff
ananisy (nopinnanHl) rJIaHoB kIX ra Qanla'rHl4x Bl4rpar
Eye po3rnrHyrrafi gNricr ocHoBHHX rrJraHoBl4x ra QarcruuHI'IX Bl4rpar
ocHOBHHX
lli4npraeMcrBa: eJIeKrpoeHeprii, oIIJIaTI'I npaqi, peMoHry o6'exrie
gaco6is, IIMM, rroAarxie Ta o6os',r3KOBr4X S6opie Ao 6ro4xery, er'rpo6Hvruvrx

Ilocnyf

l
3nepnyra yBafa upracytrix Ha n lcrifine 3pocraHHq IrlH Ha MareplarlbHorlJrarl4'
rexHi.{ni ra eHepretr"*ri pecypcr4, niAsrauleHHf, vrinivranrsoi :apoSirHoi
qe ilpr43BoAr4rb Ao rofo' ulo
noAarKin -ra o6os's3KoBr4x:6opiB Ao 6roAxery. Bce
neo6rpyHronaHi, gaHI'IxeHi
Airoqr.r rapzsn [ianpueMcrBa crarorb eKoHoMiqno

ilporl4 QarrnuHl4x BI4TPar.
pasoN,r

3 rrzM, 6yno

nlo Ha llignplleMcrei cHcreMarl4r{Ho
eKcrrnyaraqifinrax Bl4rpar. Atrs Irboro

3a3HaqeHo,

Be,qerbcfl po6ora r.a cKopoqeHHq
qepe3 picr qiH Ha pecypcv, AocflrHyra
Br4ruyKyrorbcq nHyrpr*rHi pe3epB'. Ale,
llianpneMcrBoM eKorlonris ilpaKrl4u:o gHeqiHloerbcq'
ocoSnrany yBafy ilpncyrHlx AonosiAa'{ 3BepHyna Ha HeoSxilHicrs
KaHani:arliT
s6irrilreHrrfl rrJraHoBr4x Bprrpar Ha [oro,iHuit peMoHT o6'exriB cI'IcreMH
(rcaHanigauifiHzx Korrexropln) B cKnaAi rapvsis lliaupl4eMcrBa Ha 2018 pix' Eylo

craH TaKI,IX o6'errie qopoKy noripuryerbc.fl r{epe3
peuoHr y
SiHaucoBy HecrrpovroNsicrr lliarpveMcrsa sAificuronaru ix noror{Hrafr
neo6xilHHX o6cqrax. 36inrureHHq nJIaHoBt4x Brlrpar Ha noro'IHzfi peMoHr
o6'ercrie cr{creMr4 xaHarisauii - ue ocHoeHrafi qIIHHHK, xxuit Mox(e 3HaqHo
Brnr4Hyrr4 Ha g6imueHHfl rapnQin Ha rleHrparisoeaue eoAoeiABeAeHHq y 201 8

3a3HaqeHo,

uo rexuiqunfi

poui.

[ononi Aaq ni4xpe eJrnra, u1o llianpHeMcrBo rnaHye raKo)I( g6irstuvrvr
rrrraHoBi szrparvr kra peMoHT o6'exris ocl{oBHux gaco6ie cHcreMH
BoAonocrar{aHHq B cxraAi npoeKrHHX rapnQin 201 8 poKy. llpnnena AoKa3I4
neo6xilnocri g6imlxeHHfl Brlrpar Ha rari Iliri.
2. f,onoei4s roJroBHot-o inxcenepa lliarprleMcrBa 3a6uurHoro €.8. npo
neo6xigsicrr cxBaJreHH.s IHsecruqifiHoi rrporpaMl4 Ha 2017 pix ra nJIaHoBpIX
saxoAie, trIo nepe4Saqaerbcf, BpaxyBarkr n IHsecruuifiHifi nporpaui Ha 2018 pir<.
[ononiAa.{ npoiHSopMyBaB rrpncyrnix ua ni4xpllroMy cnyxaHni npo re, LIIo
ror{HHaroqr4 3 2014 poKy lli4npr,reMcrBo 6yno SiuancoBo He crpoMo)I(He
Br,rKoHy Barkr sci rrJraHoBi gaxoAla lHsecru qifiHoi rporpaMu Ta y rIoBHoMy odcqsi
ocBoroBarg iHeecrnqifiHy cKnaAoBy (nr,rrparz Ha aMoprrlsauiro), BpaxoBalloro
crpyKryporo 4iro.rux rapnSin.
llprauuHoro uboro 6y" nocrifistrfi ae$iqur o6iroeux Koruris, qepe3

uiu Ha nrarepiaJrbHo-rexsiqui ra eHepreru.{Hi pecypcl4, niAelaueHHq
pieHl vrirrivraltHoi :apo6irnoi ularl4, noAarxie lo 6rolx{ery. llpz raKHX yMoBax
3pocraHHs

nepllloqepfoBo
6yno
B rIoBHoMy o6c.aei, qepe3
3pocraHHr uiH Ha uei), crnaqyBarkr sapo6iruy rJlary, iloAarKI,I ra o6oe'q:xoei
:6opra lo 6rc1)Kery.
IHeecrnrrifrua rporpaMa Ha 2017 pix epaxoBy€ rIJIaHoBi saxoAk; pearisal{iq
qKr4x 1ana 5 uoxnneicrs llignplreMcrBy 3HI43I4rkr Bvrrparvr Ha eneKrpoeHeprin sa

3MyrrleHo
fli4npneMcrBo
focnoAaploBaHHfl,
po3paxoByBar vcfl. 3a cilox(r,rri eHeprouocii (i ro He

1,8 H,rru. xBr.ro4./pix.

L{ielo rporpaMoro nepeg6aqeHo rexuique repeocHarlleHH,tl cBepAnoBI4H
oKpeMr4x BoAo3a6opin, lpug6aHHfl HeeerzKoi naprii liqnlrHHxie [nfl
B )r(HrJroBrrx 6yAHurcax, tK KoMeplriir:nux nyenin o6nircy BoAI'I,
crBopeHHr reoinQopnraqifinoi cHcreMI4 Mepe)K BoAorrocraqaHHq, npug6al{Hs
eKcKaBaropy ra peKoHcrpyrqix spyfinoeaHoi rirxu uanipHoro KaHarisauifiuoro
KorreKropy Cynpyniecbxoi |KHC.
[ononiAa.{ 3BepFryB yBary, rqo sasHaqeHi rIJIaHoBi :axoAtt, sxi npaxonaHi
IHeecrguifiHoro nporpaMoro e npioprarerHuMl4 ilnfl lli4upz€McrBa l.nfl
sa6egneqeHHfl qxocri r{oMyH€urbHr4x rrocnyr. LIlo crocyerbcfl BHKoHaHHt TIJIaHOBI{X

BcraHoBreHHq

ix

peKoHcrpyxqii :pyfinoeaHoi rinxz nanipuoro rauali:auifinoro
KoJreKropy Cyupyniecrxoi |KHC, ro raxuir o6'exr oAltH 3 Ba)I(JIHBiurHx Anfl
s ad es uer{ e H Hfl x r,rrreAi qm H ocr i vr lIoJITaBa.
lononi Aa.r. raKox( npoiHSopMyBaB rlpo Becb nepelix TIJIaHoBHX gaxoAis
(o6'exrie), uo lli4upzeMcrBo nepe46aqae BKrIror{HrlI e IHsecrzqifiHy tlporpaMy
sa 201 8 pirc. 3nepnyB yBafy cryxaqie F{a ix npiopl4rerHicrs.

gaxoAie

3

.

3. Cnyxarv rpeAcraBHHKa lporvraAcrrcoi paAH rlpr flo"urascsrcifi O6"uacHi[
Aep?r€Bnifi alnainicrpaqii - [oHueHKo K.A.
Hurr,r 6yta ]glal€lHa rrporro3r,rqiq rI o re, Iqo6 na cafiri lli4upraeMcrBa ra y
gaco6ax N{acosoi in$opvraqii HaAaBaJracb insopruraqiq npo ueo6xiluicrs
BcraHoBJreHHr eKoHoMi.{Ho o6rpyHroBaHl4x rapH0in Ha 201 8 pir B 6insru
po3ropHyroMy er,rrrgAi. To6ro B rarifi Qopui, flK BoHa 6ym HaraHa Ha IrboMy
ni4xpraroMy clyxaHHi'.

Ha ni4rplaroMy clyxauui, rcpivr ua4anoi, He 6yno. A
6yls-xKr{x 3ayBa)r(eHb 3 6or<y npvl cyrHix Ha clyxaHHi tuoAo

Iuuux rporro3uuifi
raKo)K He 6yno
po3fnsHyl'l{x rII4TaHb.

4. Cnyxarrw r-oJroBHot-o iuxceHepa IIiarIpH€McrBa 3a6uulHoro €.8.
Hnrr,r 6yno npoinSopMoBaHo, rqo AaHe ni4xpzre cnyx aHHs. e ronepeAnivr no
siAHorueHHro Ao llpoerry pirueHHa HKPEKII IuoAo BcraHoBreHHq
lli4npueMcrBoM eKoHoruri.rHo o6rpynroBaHllx rapra$ie Ha 201 8 pix.
B noroqHoMy poqi 6yae npoBeAeHe ue eilKpure cnyxaHHs IrIoAo llpoeKry
pirueHru HKPEKII 3 3a3Har{eHoro rrkrraHHn,. I-{e nicrq roro, KoJII4 HKPEKII
nepenip krrb po3paxyHKr4 ra o6rpyHTyBaHHtr rrJraHoBLIX Brlrpar lliaupraeMcrBa. Ife
Br4KJrroqeHo, rrlo raKi npoerrHi rapudlu 6yaym AeIrIo cKopl4rosaHi.
flicns npufiuxrrx HKPEKII llpoexry pilrennr 3 3a3HaqeHoro rILIraHFIq,
flianpzeMcrBo onpr4nroAHr4rb Ha BnacHoMy caitri ra y gaco6ax n4acoeoT
iHsopryrauii B 6inrur po3ropHyroMy Bl4rntrAi cxraloei npoexrnzx rapn0in Ha
nocrryrr,r 3 rleHTp€ilisoeaFroro BoAonocratlaHHfl Ta eoAoeiABeAeHHfl, nocnyfv 3
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