ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
«___» _________ 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення»
Сектором НКРЕКП у Івано-Франківській області, відповідно до наказу від
16.01.2017 № 1 за посвідченням від 16.01.2017 № 1 з 07.02.2017 по 27.02.2017
було проведено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» (далі – КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»,
Підприємство) щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 № 279 (далі –
Ліцензійні умови), за результатами якої складено Акт від 27 лютого 2017 року
№
4
(розміщено
на
сайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Kolomyiavodokanal_27.02.2017-4.pdf)
та встановлено наступні порушення ліцензійних умов:
№
п/п

1/22,
28,
33,
34

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема абзацу третього статті 14 Закону України
«Про природні монополії» щодо обов’язкового
виконання суб’єктами природних монополій
рішень
національних комісій регулювання
пункту 2.1 Ліцензійних
природних
монополій,
а
саме
постанови
умов
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від
13.06.2014 № 660 «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення
КП «Коломияводоканал».

Протягом періоду, що перевірявся мало місце відхилення фактичного фінансування
витрат від структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
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Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат
з водопостачання за період 2016 року по КП «Коломияводоканал»
тис.грн.
Витрати на
Амортиза
Прямі
Період дії
оплату праці
ційні
Інші
матеріальні
%
%
%
%
тарифу
та соціальні
відрахува
витрати
витрати
заходи
ння
2016
+1028,11
79
-928,21
16
+220,07
17
+716,33
52

За 2016 рік фактичні витрати по водопостачанні надлишково профінансовані за
статтями «Прямі матеріальні витрати» - на 1028,11 тис. грн, «Амортвідрахування» - на
220,07 тис. грн, «Інші витрати» - на 716,33 тис. грн і водночас мало місце
недофінансування за статтею «Витрати на оплату праці та соціальні заходи» - на 928,21
тис. грн.
Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат
з водовідведення за період 2016 року по КП «Коломияводоканал»
тис.грн.
Витрати на
Амортиза
Прямі
Період дії
оплату праці
ційні
Інші
матеріальні
%
%
%
%
тарифу
та соціальні
відрахува
витрати
витрати
заходи
ння
2016
+548,62
41
-917,30
20
+113,92
87
+732,37
82

За 2016 рік фактичні витрати по водовідведенні надлишково профінансовані за
статтями «Прямі матеріальні витрати» - на 548,62 тис. грн, «Амортвідрахування» - на
113,92 тис. грн, «Інші витрати» - на 732,37 тис. грн і водночас мало місце
недофінансування за статтею «Витрати на оплату праці та соціальні заходи» - на 917,30
тис. грн.
Показники фактичних обсягів реалізації мають відхилення від передбачених
структурами затверджених тарифів на водопостачання та водовідведення.
Зокрема, за 2016 рік обсяги водопостачання зменшелись у порівнянні з плановими
показниками на 157,47 тис. м3 або 10,4 %; водовідведення відповідно – 70,8 тис. м3 або
4,7 %;
Фактичний рівень втрат та витрат води в мережах у 2016 році становив 53,59 %, що
перевищує рівень втрат, передбачений в установлених тарифах, на 989,57 тис.м3/рік, або
на 24,63 % від піднятої води (в грошовому виражені – 7 362,4 тис. грн).
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пункту 2.1 Порядку розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
наказом
Міністерства
регіонального
розвитку,
пункту 2.1 Ліцензійних
2/14
будівництва
та
житлово-комунального
умов
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,
щодо
розроблення,
затвердження
інвестиційної програми та забезпечення її
погодження і схвалення.
Інвестиційна програма КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» на 2016 рік не була
розроблена, погоджена та затверджена в установленому порядку.
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щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пункту 1.4 Порядку встановлення вимог
щодо
провадження
суб'єктами
природних
монополій господарської діяльності, яка не
належить до сфери природних монополій, та
обмежень щодо суміщення видів господарської
діяльності суб'єктами природних монополій та
суб'єктами господарювання на суміжних ринках у
пункту 2.1
3/25
сферах
теплопостачання,
централізованого
Ліцензійних умов
водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
від 04 лютого 2013 року №15, у частині дотримання
термінів подання до Комісії щоквартальної
інформації про витрати, доходи та прибутки з інших
видів діяльності до 25 числа місяця, наступного
після звітного періоду, за наростаючим підсумком.
Щоквартальна інформація (звіт) про витрати, доходи та прибутки з інших видів
діяльності за 2016 рік Підприємством до НКРЕКП не надавалась.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пунктів 6, 7 Порядку зарахування коштів
на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків за
інвестиційними
програмами,
використання
зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням
у
сфері
централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого
4/37, пункту 2.1 Ліцензійних
постановою Кабінету Міністрів України від 09
38
умов
жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в
обсязі, передбаченому в установлених тарифах для
виконання інвестиційних програм, у частині
використання коштів зі спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм
згідно з графіком на планований та прогнозний
періоди.
Підприємство щоденно не перераховувало на спецрахунок кошти в обсязі,
передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційних програм.
У 2016 році зі спеціального рахунку кошти в сумі 3 192,47 тис. грн, Підприємством
використані на оплату основної суми субкредиту наданого МБРР відповідно до Договору
№28010 02/111 від 16.10.2009 між МФУ, Міністерством з питань житлово-комунального
господарства України та КП «Коломияводоканал».
щодо дотримання вимог актів законодавства, а
саме пункту 2.1 Правил організації звітності, що
подається до Національної комісії, що здійснює
6пункту 2.1 Ліцензійних державне регулювання у сфері комунальних
5/59 умов
послуг, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013
року № 202, щодо необхідності ґрунтування всіх
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показників
звітів
на
достовірних
даних
первинного обліку, що забезпечує можливість
порівняння і контролю даних
При здійсненні аналізу звітності за 2016 рік встановлено, що при поданні звіту за
формою № 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» за 2016 р. ліцензіатом не надавалась
розшифровка інших витрат ( рядки 120, 160, 195, 200).
Крім того інформація про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності за
І-ІІІ квартали 2016 року надана 15.12.2016 (вх № 1155), за ІУ квартал 2016 року – під час
перевірки.
щодо наявності у ліцензіата договорів (попередніх
підпункту 2.2.1 пункту
6/35
договорів) зі споживачами відповідно до чинного
2.2 Ліцензійних умов
законодавства
Станом на 01.01.2017 КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» укладено договори про
надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення по категоріям інші
споживачі та бюджетні організації із 100 % споживачів.
Договори про надання послуг з централізованого водопостачання із категорією
«населення» укладено на 67,2 %, про надання послуг з централізованого водовідведення
на 70,4 %.
Загальна кількість укладених договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення по КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» складає 71 %.
підпункту 2.2.7 пункту щодо наявності встановлених приладів обліку у
7/52
2.2 Ліцензійних умов
кожній точці розподілу послуг
Станом на 31.12.2016 приладним обліком не забезпечено 4,6 % від загальної
кількості вводів до житлових багатоквартирних будинків та 248 вводів до будинків
приватного сектору, що складає 10 % від загальної кількості.
Загальне забезпечення приладним обліком по Підприємству складає 95 %.
щодо повідомлення органу ліцензування про всі
зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі
виникнення таких змін протягом десяти робочих
8/2,
підпункту 3.5.1 пункту
днів подання до органу ліцензування відповідного
39
3.5 Ліцензійних умов
повідомлення в письмовій формі разом з
документами або їх засвідченими в установленому
порядку копіями, які підтверджують зазначені
зміни
КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» у 2016 році не надсило до НКРЕКП повідомлень
про фактичні зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії, зокрема про зміни штатного розпису Підприємства, які відбулися 04.05.2016,
30.08.2016 та 22.11.2016.
щодо дотримання вимог, установлених Комісією,
абзацу
першого
щодо провадження господарської діяльності, яка
підпункту
підпункту
9/23
не належить до сфери природних монополій, якщо
3.5.2
пункту
3.5
така діяльність має вплив на ринок, що перебуває
Ліцензійних умов
у стані природної монополії
За підсумками 2016 року провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності
було збитковим. Загальний збиток склав 35,68 тис.грн.
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щодо забезпечення цільового використання
пункту 3.7 Ліцензійних коштів, обсяги яких передбачені структурою
10/11
умов
тарифів, одержаних у результаті провадження
ліцензованої діяльності
Розподіл коштів за видами діяльності не відповідає стуктурам тарифів на
водопостачання та водовідведення, встановленим постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 13.06.2014 № 660.
Відхилення сум використаних коштів на діяльність з централізованого
водопостачання та діяльність з водовідведення від обсягів передбачених структурами
тарифів за 2016 рік склало 1 %,

Довідково.
Загальні дані по КП «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» за 2016 рік
Обсяг реалізації послуг ВП, тис. м3
Нараховано за послуги ВП, тис. грн
Обсяг реалізації послуг ВВ, тис. м3
Нараховано за послуги ВВ, тис. грн
Фактичне надходження коштів, тис. грн, всього

1 360,5
10 124,2
1 429,2
6 807,1
16 931,3

Розрахунки споживачів за надані послуги з водопостачання
Стан розрахунків споживачів за послуги з водопостачання за період з 01.01.2016 по 31.12.2016
Стан
розрахунів
споживачів

Населення
Бюджетні
установи
Інші
споживачі
Разом

Заборгованість
на початок
періоду,
тис. грн

Нараховано,
тис. грн

Отримано,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати,
%

Заборгованість
на кінець
періоду, тис.
грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості, %

316,20

8 308,10

9 852,30

119%

-1 228,00

-1 544,20

-488%

10,10

478,50

503,50

105%

-14,90

-25,00

-248%

889,10

1 337,60

1 914,40

143%

312,30

-576,80

-65%

1 215,40

10 124,20

12 270,20

121%

-930,60

-2 146,00

-177%

Розрахунки споживачів за надані послуги з водовідведення
Стан розрахунків споживачів за послуги з водовідведення за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р.
Стан
розрахунів
споживачів

Населення
Бюджетні
установи
Інші
споживачі
Разом

Заборгованість
на початок
періоду,
тис. грн

Нараховано,
тис. грн

Отримано,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати,
%

Заборгованість
на кінець
періоду, тис.
грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості, %

206,30

5 415,70

6 641,40

123%

-1 019,40

-1 225,70

-594%

6,80

358,30

339,60

95%

25,50

18,70

275%

161,80

1 033,10

889,00

86%

305,90

144,10

89%

374,90

6 807,10

7 870,00

116%

-688,00

-1 062,90

-284%
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Стан розрахунків підприємства за електроенергію
Стан розрахунків підприємства за електроенергію за період з 01.01.2016 по
31.12.2016
Заборгованість
на початок
періоду, тис.
грн

Нараховано,
тис. грн

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати,
%

Заборгованість
на
кінець періоду,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
%

291,30

3 865,10

4 200,30

109%

-43,90

-335,20

-115%

Поточний стан розрахунків підприємства за електроенергію
за період з 01.01.2017 по 31.01.2017р.
Заборгованість
на початок
періоду, тис.
грн

Нараховано,
тис. грн

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати,
%

Заборгованість
на
кінець періоду,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
%

-43,90

412,60

372,80

90%

-4,10

39,80

91%

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю
пропонує:
1.
Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень
на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» (78200,
Івано-Франківська обл., м. Коломия, площа Відродження, буд. 1, код ЄДРПОУ
32148690, директор – Калиняк Ігор Петрович) за зазначені вище порушення.
2.
Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»:
до 31 грудня 2017 року усунути порушення:
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг.

Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю – начальник
Управління ліцензійного контролю
в енергетичному комплексі та у сфері
комунальних послуг

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та
водовідведення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 березня
2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта планової перевірки від 27 лютого 2016 року № 4, проведеної на підставі
Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125, наказу
НКРЕКП від 16 січня 2017 року № 1, посвідчення на проведення планової
перевірки від 16 січня 2017 року № 1, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» (78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, площа Відродження, буд. 1, код ЄДРПОУ 32148690, ліцензія АГ
№ 580442 – безстрокова, директор – Калиняк Ігор Петрович) порушило
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10
серпня 2012 року № 279, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 року за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог актів законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень

національних комісій регулювання природних монополій, а саме, постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 13.06.2014 № 660 «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення КП «Коломияводоканал»,
пункту 2.1 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, щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та
забезпечення її погодження і схвалення,
пункту 1.4 Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами
природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської
діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання
та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 04 лютого
2013 року №15, щодо подання до Комісії щоквартальної інформації про
витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду, за наростаючим підсумком,
пунктів 6, 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за
інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення
контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09
жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного перерахування на спеціальний
рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання
інвестиційних програм, у частині використання коштів зі спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на
планований та прогнозний періоди,
пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202,
у частині необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;
підпункт 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов щодо повідомлення органу
ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до

заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти
робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в
письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому
порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;
абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов щодо
дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської
діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така
діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;
пункт 3.7 Ліцензійних умов щодо забезпечення цільового використання
коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті
провадження ліцензованої діяльності.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії»,
статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень
на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» (78200,
Івано-Франківська обл., м. Коломия, площа Відродження, буд. 1, код ЄДРПОУ
32148690, директор – Калиняк Ігор Петрович) за порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог актів
законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме, постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 13.06.2014 № 660 «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення КП «Коломияводоканал»,
пункту 2.1 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, щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та
забезпечення її погодження і схвалення,
пункту 1.4 Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами
природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери
природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської
діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на
суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання

та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 04 лютого
2013 року №15, щодо подання до Комісії щоквартальної інформації про
витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду, за наростаючим підсумком,
пунктів 6, 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за
інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення
контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09
жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного перерахування на спеціальний
рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання
інвестиційних програм, у частині використання коштів зі спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на
планований та прогнозний періоди,
пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202,
у частині необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов щодо повідомлення органу
ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до
заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти
робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в
письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому
порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;
абзацу першого підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов щодо
дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської
діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така
діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;
пункту 3.7 Ліцензійних умов щодо забезпечення цільового використання
коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті
провадження ліцензованої діяльності.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та
інші санкції»).

2.
Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»:
до 31 грудня 2017 року усунути порушення:
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала постанову)

_______________________ 2017 року

_________________

