ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
«________» ______________________ 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення»
Управлінням НКРЕКП у Дніпропетровській області, відповідно до наказу
від 16.01.2017 № 2 за посвідченням від 07.02.2017 № 13 з 07.02.2017 по
27.02.2017
було
проведено
планову
перевірку
ДЕРЖАВНОГО
МІЖРАЙОННОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
(далі – ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС», 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 № 5 (розміщено на
сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/AktDnipro-Zahidnyi_Donbas_27.02.2017-5.pdf) та встановлено наступні порушення
ліцензійних умов:
№
п/п
1/2

Виявлене порушення
підпункту 3.5.1 пункту
3.5 Ліцензійних умов

Суть порушення

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
Підприємство з порушенням терміну повідомляло НКРЕКП про зміни в документах, що
додавались до заяви на отримання ліцензії, зокрема відомості про:
- фактичну наявність матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення

2

експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання;
- відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня
нормативним вимогам.
щодо дотримання вимог актів законодавства, а
саме абзацу четвертого частини другої статті 16
пункту 2.1 Ліцензійних Закону України «Про питну воду та питне
2/5
умов
водопостачання» щодо провадження діяльності на
підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю
З 12 земельних ділянок, які використовуються Підприємством для виробничих потреб,
державні акти на право постійного користування або власності на землю оформлені на
9 земельних ділянок, 3 земельні ділянки або 25 % потребують оформлення, відповідно до
вимог чинного законодавства.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пункту 5 Порядку здійснення контролю за
виконанням інвестиційних програм у сферах
теплопостачання,
централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
пункту 2.1 Ліцензійних
3/15
01 жовтня 2014 року № 552, щодо зобов’язання
умов
суб’єкта господарювання під час виконання
інвестиційної
програми
дотримуватися
фінансового
плану
використання
коштів,
передбачених для її виконання, та графіка
здійснення
заходів
такої
програми
з
використанням зазначених коштів
Планом доходів, згідно структури тарифу, на інвестиційну програму 2016 року
передбачені кошти у сумі 2396,56 тис. грн.
Згідно фактичних нарахувань (за формами звітності) ця сума складає 2460 тис. грн.
Виконання інвестиційної програми у 2016 році склало 56,67 тис. грн. або 2,3%.
Відхилення – 2403,33 тис. грн. або 97,7%.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема Загальнодержавної цільової програми
«Питна вода України» на 2011-2020 роки,
пункту 2.1 Ліцензійних
4/16
затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011
умов
року № 3933-VI, у частині розроблення схем
оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання
Відповідно до висновку, наданого ДП Центр розвитку державно-приватного
партнерства, за результатами попереднього незалежного дослідження від 23.12.2013
схема оптимізації роботи централізованих систем водопостачання та водовідведення
ДМП ВКГ «Дніпро Західний Донбас» розроблені ПрАТ «Харківський Водоканалпроект»
у 2013 році та рекомендована до затвердження.
Ліцензіат листами від 03.11.2015 № 635, від 15.03.2016 № 92, від 28.07.2016 № 316, від
09.09.2016 № 360 звертався до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з
проханням затвердити вищезазначену схему оптимізації, яка до теперішнього часу не
затверджена.
5/22,
у частині дотримання вимог актів законодавства,
пункту 2.1 Ліцензійних
28,
зокрема абзацу третього статті 14 Закону України
умов
29, 33
«Про природні монополії» в частині обов’язкового
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Кореговані "Прямі
матеріальні витрати",
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Період дії
тарифу

Кореговані "Витрати на
оплату праці та соціальні
заходи",
тис. грн

виконання суб’єктами природних монополій
рішень
національних комісій регулювання
природних
монополій,
а
саме
постанов
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 26 березня 2015 року № 901 «Про
встановлення
тарифу
на
централізоване
водопостачання
Державному
міжрайонному
підприємству
водопровідно-каналізаційного
господарства «Дніпро-Західний Донбас», від
16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення
тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення» (зі змінами)
Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат
з водопостачання за 2016 рік по ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
тис. грн

У 2016 році фактичне фінансування витрат не відповідало структурі тарифу на
централізоване водопостачання. Зокрема:
– прямі матеріальні витрати перефінансовані в цілому на 6 926 тис.грн;
– витрати на оплату праці та соціальні заходи перефінансовані на 3 575 тис.грн;
– амортвідрахування перефінансовані в цілому на 185 тис.грн;
– інші витрати перефінансовані на 2 868 тис.грн.
До складу витрат ліцензованої діяльності Підприємством віднесені витрати не
передбачені структурою тарифів, зокрема:
- штрафи та пені – 129,7 тис.грн;
- списання безнадійної заборгованості – 45,0 тис.грн;
- відрахування профспілковим організаціям – 30,9 тис.грн.
За 2016 рік показники фактичних обсягів водопостачання мають відхилення від
передбачених структурою затвердженого тарифу на 30,67 тис. м3 (або на – 0,26 %).
Протягом періоду, що перевірявся, фактичний рівень втрат води в мережах не
перевищував рівень втрат, передбачений в установлених тарифах.
абзацу першого
щодо дотримання вимог, установлених Комісією,
6/23
підпункту 3.5.2 пункту щодо провадження господарської діяльності, яка
3.5 Ліцензійних умов
не належить до сфери природних монополій, якщо
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така діяльність має вплив на ринок, що перебуває
у стані природної монополії
За підсумками 2016 року діяльність від провадження інших, крім ліцензованих видів
діяльності (послуги зі спільного використання технологічних електричних мереж) була
збитковою, збиток склав 17,5 тис.грн.
Таким чином, Підприємство не дотрималось вимог щодо провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності, лише в разі беззбитковості кожного з них.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних
монополій
і
сфері
централізованого
водопостачання та водовідведення, зокрема
пунктів 6 та 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
7/37,
пункту 2.1
водопостачання та водовідведення, затвердженого
38
Ліцензійних умов
постановою Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2013 року № 750, в частині:
–
щоденного перерахування на спеціальний
рахунок коштів в обсязі, передбаченому в
установлених
тарифах
для
виконання
інвестиційних програм;
–
використання коштів зі спеціального
рахунка виключно для виконання інвестиційних
програм згідно з графіком на планований та
прогнозний періоди
Протягом 2016 року, згідно фактичних нарахувань, Підприємство мало пререрахувати
на спеціальний рахунок 2 460 тис. грн. Фактично було перераховано 0 тис. грн.
Як наслідок, кошти на виконання інвестпрограми Підприємством не використовувалися.
абзаців
дев’ятих
щодо
здійснення
централізованого
підпунктів 3.4.1, 3.4.3 та
водопостачання, виробництва на етапах підйому
8/40
абзацу
сьомого
та очищення води, транспортування питної води із
підпункту 3.4.4 пункту
застосуванням приладів обліку
3.4 Ліцензійних умов
З необхідних 23 технологічних приладів обліку системи централізованого
водопостачання в наявності 14 або 60,9%.
Підриємство має ліцензію на централізоване водовідведення, але з 2014 року дану
діяльність не здійснює.
щодо своєчасного забезпечення контрольновимірювальних інструментів і приладів, а також
підпункту 3.2.3 пункту відповідних приладів обліку, повірки або
9/41
3.2 Ліцензійних умов
державної
метрологічної
атестації
засобів
вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд
Із 14 встановлених в системі централізованого водопостачання приладів обліку, які
знаходяться на балансі Підприємства, порушені терміни повірки по 5 приладам
або 35,7 %.
проведення
планово-попереджувальних
10/45 абзаців
сьомих щодо
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підпунктів 3.4.1, 3.4.2 ремонтів
об’єктів
водопостачання
та
пункту 3.4 Ліцензійних водовідведення відповідно до вимог законодавства
умов
У 2016 році планова кількість об'єктів планово-попереджувальних ремонтів
складала 9, кількість об'єктів, на яких роботи виконані в повному обсязі – 8, що становить
89% від загальної кількості об’єктів ППР.
Крім того на 2016 рік Підприємством було заплановано виконати:
- капітальних ремонтів на загальну суму 518,5 тис. грн., фактично виконано на
суму 246,6 тис. грн., або на 47,6 %.
- поточних ремонтів на загальну суму 1 128,8 тис. грн., фактично виконано на
суму 135,1 тис. грн., або на 12,0 %.
щодо дотримання вимог актів законодавства, а
саме частин другої та дев’ятої статті 26 Закону
України «Про електроенергетику» в частині
пункту 2.1 Ліцензійних зобов’язання додержуватись вимог договорів про
11/50
умов
постачання енергії та за умови неповної оплати за
спожиту електричну енергію обмежити власне
електроспоживання до рівня екологічної броні або
повністю його припинити в разі відсутності такої
Станом на 01.01.2016 заборгованість за спожиту Підприємством електроенергію
становила 77 466,42 тис. грн., станом на 31.12.2016 – 88 433,67 тис. грн., приріст
заборгованості за період, що перевірявся, склав 10 967,25 тис. грн або 14 %.
підпункту 2.2.7 пункту щодо наявності встановлених приладів обліку у
12/52
2.2 Ліцензійних умов
кожній точці розподілу послуг
Стан забезпечення приладами комерційного обліку станом на 31.12.2016
Категорія
Багатоквартирні
будинки
(загальнобудинковий облік)
Приватні будинки
Бюджетні установи
Інші споживачі
Всього:

Необхідна кількість на
момент перевірки , од.

Фактичне
обладнання,
од.

Забезпечення, %

0

0

0

7246
18
116
7380

6864
18
116
6998

94,7
100,0
100,0
94,8

Забезпечення
споживачів
централізованого
водопостачання
приладами
комерційного обліку в загальному по Підприємству станом на 31.12.2016 складало
94,8%.
Категорії споживачів «Бюджетні установи» та «Інші споживачі» приладним обліком
забезпечені в повному обсязі.
Населення приватних будинків забезпечено приладним обліком на 94,7 %.
щодо дотримання вимог актів законодавства, а
саме пункту 2.1 Правил організації звітності, що
подається до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних
пункту 2.1 Ліцензійних послуг, затверджених постановою Національної
13/59
умов
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг, від 11 жовтня
2013 року № 202 у частині необхідності
ґрунтування усіх показників звітів на достовірних
даних
первинного
обліку,
що
забезпечує
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можливість порівняння і контролю даних
Перевіркою встановлено невідповідність між даними, зазначеними у формах
№ 5-НКП-водопостачання (місячна) «Звіт про розрахунки за централізоване
водопостачання» та № 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результати та
виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності».

Довідково.
Загальні дані по ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» за 2016 рік
Обсяг реалізації послуг ВП, тис. м3
Нараховано за послуги ВП, тис. грн
Фактичне надходження коштів, тис. грн, всього

11 978,24
52 614
19 488

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

Нараховано,
тис. грн

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Заборгованість на
кінець періоду,
тис. грн

77 466,42

41 707,75

30 740,50

74%

88 433,67

Приріст/
Приріст/
скорочення
скорочення
заборгованості, заборгованості,
тис. грн
%

14%

10 967,25

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

88 433,67

3 568,08

3 711,58

104%

88 290,17

Приріст/
Приріст/
скорочення
скорочення
заборгованості, заборгованості,
тис. грн
%

-0,2%

-143,50

Стан розрахунків споживачів за послуги з водопостачання 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, Отримано,
тис. грн
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Приріст/
Заборгованість на
скорочення
кінець періоду,
заборгованості,
тис. грн
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості, %

707,25

2 028,31

1 634,00

80,56%

1 101,56

394,31

55,8%

1,33

146,37

145,52

99,42%

2,18

0,85

64,0%

69 886,49

50 984,33

51 150,93

100,33%

69 719,89

-166,60

-0,2%

70 595,07

53 159,02

52 930,46

99,57%

70 823,63

228,56

0,3%

Поточний стан розрахунків споживачів за послуги з водопостачання за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 р.
Стан розрахунів
споживачів
Населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
Разом

Заборгованість на
початок періоду,
тис. грн

Нараховано, Отримано,
тис. грн
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Приріст/
Заборгованість на
скорочення
кінець періоду,
заборгованості,
тис. грн
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості, %

1 101,56

204,67

14,25

6,96%

1 291,98

190,42

17,3%

2,18

15,42

15,75

102,16%

1,84

-0,33

-15,3%

69 719,89

5 465,42

4 565,25

83,53%

70 620,06

900,17

1,3%

70 823,63

5 685,50

4 595,25

80,82%

71 913,88

1 090,25

1,5%

Зведений аналіз виконання ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»
Інвестиційної програми 2016 року
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1

Згідно
постанови
НКРЕКП
від
17.03.2016
№ 328
2

Усього без урахування ПДВ, у тому числі:

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

Амортизаційні відрахування

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

У тому числі

-

-

заходи з водопостачання, у тому числі:

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

Амортизаційні відрахування

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

-

-

-

-

-

-

2396,56

2460,1

56,67

2,30

2403,43

Джерела фінансування

Виробничі інвестиції з прибутку
Позичкові кошти, що підлягають
поверненню
Бюджетні кошти

Виробничі інвестиції з прибутку
Позичкові кошти, що підлягають
поверненню
Бюджетні кошти

Загальна сума

Скореговано
згідно
фактичних
нарахувань

Виконання ІП (враховуються кошти
"згідно фактичних нарахувань")
Фактично
використані
кошти

Відсоток

Підлягає
довиконанню

3

4

5

6=3-4

Пооб'єктний аналіз виконання ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»
Інвестиційної програми 2016 року

Назва заходу

1

Передбачено, тис. грн
(враховуються кошти
"Скореговано згідно
фактичних
нарахувань")
Грошові
обсяги
Фізичні
без ПДВ,
обсяги
тис. грн
2

3

Освоєно

Грошові
обсяги
без ПДВ,
тис. грн
4

Відхилення

Відсоток

Фізичні
обсяги

Грошові
обсяги без
ПДВ, тис.
грн

5

6

7=2-4

Водопостачання
Капітальний ремонт ділянок
трубопроводів підвідних мереж
Синельниківського району:
- водопровід до ВБ (300 м. куб.) смт.
Іларіонове;
- водопровід від НС 11 до НС10
Технічне переоснащення на
технологічних спорудах (заміна
водопровідної арматури)
Усього за пунктом 1.
Усього за інвестиційною програмою

2123,98

1%

2107,31

16,67
0
336,12

13 од.

40

12%

56,67

2%

1 од.

296,12

2460,1
2460,1

2403,43
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Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю
пропонує:
1. Накласти штраф у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень на
ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
(52551, Дніпропетровська обл. Синельниківський район, село Воронове,
вул. Дніпровська, буд. 28, код ЄДРПОУ 03564045, начальник – Смірнов Віктор
Ігорович) за зазначені вище порушення.
2. Зобов’язати
ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОЗАХІДНИЙ ДОНБАС»:
1) до 31 грудня 2017 року усунути 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
четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі державного акта на
право постійного користування або на право власності на землю;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо своєчасного
забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також
відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний
нагляд;
абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3 та абзацу сьомого
підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води,
транспортування питної води із застосуванням приладів обліку.
2) до 01 травня 2017 року надати до НКРЕКП Інвестиційну програму на
2017 рік, включивши статті «Невикористані кошти Інвестиційної програми на
2016 рік» у сумі 2 403,33 тис. грн (без ПДВ), в тому числі інвестиційні заходи з
водопостачання у сумі 2 403,33 тис. грн, передбачивши їх виконання без
додаткового фінансування.
3. У разі ненадання в установлений термін Інвестиційної програми на
2017 рік, НКРЕКП розглянути питання щодо зняття невикористаних коштів
Інвестиційної програми 2016 року з тарифу на централізоване водопостачання.
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 ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
ДОНБАС» 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
2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта планової перевірки від 27 лютого 2017 року № 5, 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 Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 грудня
2016 року № 2125 (із змінами), наказу НКРЕКП від 16 січня 2017 року № 2,
посвідчення на проведення планової перевірки від 07 лютого 2017 року № 13,
установлено,
що
ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОЗАХІДНИЙ ДОНБАС» (52551, Дніпропетровська обл., Синельниківський
район, село Воронове, вул. Дніпровська, буд. 28, код ЄДРПОУ 03564045,
ліцензія безстрокова, начальник – Смірнов Віктор Ігорович) 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 четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі
державного акта на право постійного користування або на право власності на
землю,
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 постанов
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року № 901 «Про встановлення
тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному
підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний
Донбас», від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення» (зі змінами),
частин
другої
та
дев’ятої
статті
26
Закону
України
«Про електроенергетику» в частині зобов’язання додержуватись вимог
договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту
електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної
броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,
Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020
роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI, у
частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання,
пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних
програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01 жовтня 2014 року № 552, щодо зобов’язання суб’єкта господарювання під
час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану
використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення
заходів такої програми з використанням зазначених коштів,
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;
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 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункт 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо своєчасного
забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також
відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний
нагляд;
абзаци сьомі підпунктів 3.4.1, 3.4.2 пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо
проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів водопостачання та
водовідведення відповідно до вимог законодавства;
абзаци дев’яті підпунктів 3.4.1, 3.4.3 та абзац сьомий підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води,
транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;
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.
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 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень на
ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
(52551, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Воронове,
вул. Дніпровська, буд. 28, код ЄДРПОУ 03564045, начальник – Смірнов Віктор
Ігорович) 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 четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі

державного акта на право постійного користування або на право власності на
землю,
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 постанов
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року № 901 «Про встановлення
тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному
підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний
Донбас», від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення» (зі змінами),
частин
другої
та
дев’ятої
статті
26
Закону
України
«Про електроенергетику» в частині зобов’язання додержуватись вимог
договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту
електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної
броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,
пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних
програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01 жовтня 2014 року № 552, щодо зобов’язання суб’єкта господарювання під
час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану
використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення
заходів такої програми з використанням зазначених коштів,
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;
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 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо своєчасного
забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також
відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний

нагляд;
абзаців сьомих підпунктів 3.4.1, 3.4.2 пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо
проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів водопостачання та
водовідведення відповідно до вимог законодавства;
абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води,
транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;
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.
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 ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОЗАХІДНИЙ ДОНБАС»:
1) до 31 грудня 2017 року усунути 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
четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі державного акта на
право постійного користування або на право власності на землю;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо своєчасного
забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також
відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний
нагляд;
абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води,
транспортування питної води із застосуванням приладів обліку.
2) до 01 травня 2017 року надати до НКРЕКП Інвестиційну програму на

2017 рік, включивши статті «Невикористані кошти Інвестиційної програми на
2016 рік» у сумі 2 403,33 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі інвестиційні заходи з
водопостачання у сумі 2 403,33 тис. грн, передбачивши їх виконання без
додаткового фінансування.
3. У разі ненадання в установлений термін Інвестиційної програми на
2017 рік, НКРЕКП розглянути питання щодо зняття невикористаних коштів
Інвестиційної програми 2016 року з тарифу на централізоване водопостачання.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
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