ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
«28» березня 2017 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3046»
(Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3046 «Про накладення
штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ»
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення»)
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову
перевірку ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ»
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КП
«ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО, Підприємство), за результатами якої
складено Акт від 21 грудня 2015 року № 262 та прийнято постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 24 грудня 2015 року № 3046 «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛОЗІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення» (далі – Постанова).
Відповідно до пункту 2 Постанови Підприємство зобов’язане
до 01 грудня 2016 року усунути порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО
дотримання вимог актів законодавства, листами від 18.11.2016 № 3493, від
а саме абзацу четвертого частини другої 08.02.2017 № 270, від 17.02.2017 № 347
статті 16 Закону України «Про питну повідомило
про
стан
усунення
воду та питне водопостачання» щодо порушення та звернулось з клопотанням
провадження діяльності на підставі про продовження терміну усунення
державного акта на право постійного порушення до 01.06.2018.
користування або на право власності на Департамент ліцензійного контролю
землю.
пропонує
продовжити
термін
усунення порушення до 01.12.2017.

Перевіркою встановлено, що на 9 земельних ділянок, які використовуються
Підприємством, не оформлені акти на право користування землею або 100 %.
Згідно наданої КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО інформації, станом
на момент звернення оформлено одну земельну ділянку, що підтверджується
витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.12.2016
№ 75152157. На 4 земельні ділянки розроблені проекти землеустрою, отриманні
витяги з Державного земельного кадастру і документація знаходиться на етапі
погодження Лозівською міською радою з орієнтовним кінцевим терміном
отримання актів 01.07.2017.
Орієнтовний термін оформлення документації на інші 4 земельні ділянки
Підприємством не встановлений через відсутність затверджених генеральних
планів наступних населених пунктів: с. Домаха, с. Катеринівка.
Через значну тривалість процедури оформлення Підприємство звернулось з
проханням продовжити термін усунення зазначеного порушення.
пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО
дотримання вимог актів законодавства, листом від 18.11.2016 № 3493
а саме абзацу п’ятого частини другої повідомило
про
стан
усунення
статті 16 Закону України «Про питну порушення та звернулось з клопотанням
воду та питне водопостачання» щодо про продовження терміну усунення
провадження діяльності на підставі порушення до 01.07.2017.
технічного проекту на розміщення
водопровідних мереж, споруд та Департамент ліцензійного контролю
устаткування,
погодженого
і пропонує
продовжити
термін
затвердженого
в
установленому усунення порушення до 01.12.2017.
порядку
Для розробки проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та
устаткування Підприємством укладено договір з ТОВ «Форпроект» - термін
виконання робіт 30.06.2017.
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО
умов у частині наявності у ліцензіата листами від 18.11.2016 № 3493, від
договорів (попередніх договорів) зі 08.02.2017 № 270, від 17.02.2017 № 347
споживачами відповідно до чинного повідомило
про
стан
усунення
законодавства
порушення та звернулось з клопотанням
про продовження терміну усунення
порушення до кінця ІІ кварталу 2017.
Департамент ліцензійного контролю
пропонує
продовжити
термін
усунення порушення до 01.12.2017.
За період з 01.01.2015 по 01.11.2016 частка укладених договорів із
споживачами всіх категорій зросла:
- на послугу з централізованого водопостачання з 58,8 % до 97,3 %.
- на послугу з централізованого водовідведення з 89 % до 99 %.
При цьому з категорією «населення приватний сектор» відсоток укладених
договорів складає:
- водопостачання – 97,1 %,
- водовідведення – 95,5 %.
Решта споживачів – 100%.

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних
умов у частині наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці
розподілу послуг

КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО
листами від 18.11.2016 № 3493, від
08.02.2017 № 270, від 17.02.2017 № 347
повідомило
про
стан
усунення
порушення та звернулось з клопотанням
про продовження терміну усунення
порушення до 01.07.2017.
Департамент ліцензійного контролю
пропонує
продовжити
термін
усунення порушення до 01.12.2017
За період з 01.01.2015 по 01.11.2016 кількість споживачів в приватному
секторі збільшилась із 4617 до 4693, при цьому відсоток забезпечення обліком
збільшився з 97,6 % до 98,1 %.
За вказаний період встановлено 1 загальний лічильник на вводі до двох
багатоквартирних
будинків.
Відсоток
забезпечення
обліком
по
багатоквартирних будинках збільшився від моменту перевірки з 19,4 % до
19,7 % на момент звернення.
По бюджетних та інших споживачах забезпечення складає 100%.
абзацу дев’ятого підпункту 3.4.5 пункту КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО
3.4 Ліцензійних умов у частині листами від 18.11.2016 № 3493, від
здійснення відведення стічних вод із 08.02.2017 № 270, від 17.02.2017 № 347
застосуванням приладів обліку на повідомило
про
стан
усунення
етапах транспортування стічних вод на порушення та звернулось з клопотанням
очисні споруди та їх скиду після про продовження терміну усунення
очищення
порушення до 2019 року.
Департамент ліцензійного контролю
пропонує
продовжити
термін
усунення порушення до 01.12.2017.
На момент звернення стан забезпечення технологічним обліком у сфері
водовідведення не змінився.
Підприємство повідомило, що у зв’язку з розробкою проектів
реконструкції КНС-2, КНС-4 та коригування проекту технічного переоснащення
КНС-3 встановлення приладів обліку буде передбачено зазначеними проектами.
Приладний облік стічних вод після КОС передбачений проектом «Реконструкція
очисних споруд м. Лозова (споруди біологічної очистки)». Розробка та реалізація
зазначених проектів передбачається в 2017-2019 роках.
Розробка проектів оснащення приладним обліком КНС-5, КНС-6, КНС
с. Катеринівка орієнтовно 2019-2021 р.р.
Враховуючи звернення КП «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛМР ХО листами
від 18.11.2016 № 3493, від 08.02.2017 № 270, від 17.02.2017 №347 та службову
записку відділу НКРЕКП в Харківській області від 18.11.2016 № 1072/16,
Департамент ліцензійного контролю пропонує внести до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг,
від
24
грудня
2015 року № 3046 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення» таку зміну:
В
абзаці
другому
пункту
2
Постанови
цифри
та
слова
«01 грудня 2016 року» замінити цифрами та словами «до 01 грудня 2017 року».

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)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 24 грудня 2015 року № 3046
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
державне регулювання у сфері комунальних послуг», ураховуючи звернення
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛОЗІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (листи від 18 листопада 2016 року
№ 3493, від 08 лютого 2017 року № 270, від 17 лютого 2017 року № 347),
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
В абзаці другому пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24
грудня 2015 року № 3046 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛОЗОВАВОДОКАНАЛ» ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення» цифри та слова «01 грудня 2016 року» замінити цифрами та
словами «01 грудня 2017 року».
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Копію постанови про внесення зміни надіслано (отримав)
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

_______________________ 2017 року

_________________

