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Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 17 вересня 2015 року № 2316»
(«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» 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
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ», за результатами якої
складено Акт від 14 вересня 2015 року № 150, та прийнято постанову
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 17 вересня 2015 року № 2316 «Про накладення штрафу
на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»
(далі – Постанова).
Відповідно
до
пункту
2
постанови
Підприємство
зобов’язане
до 31 грудня 2017 року усунути порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
дотримання вимог актів законодавства, листом від 13 грудня 2017 року
якими регулюється діяльність у сфері № 01-09/2061 повідомило про стан
природних
монополій
і
сфері усунення порушення та звернулось з
про
продовження
централізованого водопостачання та клопотанням
водовідведення,
зокрема
абзацу терміну усунення порушення до
четвертого частини другої статті 16 31.12.2018.
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
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Перевіркою було встановлено, що із 33 земельних ділянок, які
використовуються Підприємством для виробничих потреб, державні акти на право
власності (постійного користування) на землю оформлені на 13 земельних ділянок
або 39,4 %, 20 земельних ділянок або 60,6 % потребували оформлення відповідно
до вимог чинного законодавства.
Підприємством станом на 01.12.2017, згідно рішення Кам’янської міської ради
від 23 червня 2017 року № 728-17/VII
«Про надання дозволу КВП
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» на відчуження комунального майна», 2 об’єкти було
відчужено, а саме: по провулку Цегельний, 25 та по бульвару Будівельників, 25-А,
1 земельну ділянку передано Управлінню освіти (наказ Департаменту комунальної
власності та земельних відносин Дніпродзержинської міської ради від 19 вересня
2014 року за № 03/44.
Крім того, Підприємству були передані 2 об’єкти, які розташовані на
земельних ділянках по вулиці Київська,15 та вулиці Громадянській, 2.
Таким чином, з урахуванням оформлених земельних ділянок за період з
моменту перевірки (14 вересня 2015 року) до моменту звернення (13 грудня 2017
року) кількість земельних ділянок, які використовується Підприємством, складає
32. З них на 23 земельні ділянки, що складає 72%, отримано Державні акти на
право постійного користування або власності на землю, а 9 земельних ділянок або
28% потребують оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних
умов
у
частині
наявності
встановлених приладів обліку в
кожній точці розподілу послуг

КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
листом від 13 грудня 2017 року
№ 01-09/2061 повідомило про стан
усунення порушення та звернулось з
клопотанням про продовження терміну
усунення порушення до 31.12.2019.

На час перевірки, 14 вересня 2015 року, приладами комерційного обліку були
обладнані вцілому по Підприємству 69,0 %, зокрема:
- багатоквартирні будинки 0,2 %;
- приватні будинки –71,1 %;
- бюджетні організації –94,9 %;
- інші споживачі – 96,2 %.
Станом на момент звернення, 13 грудня 1217 року забезпечення комерційним
обліком обладнано вцілому по Підприємству склало 71,8%, зокрема:
- багатоквартирні будинки – 0,2 %
- приватні будинки – 75,2%;
- бюджетні організації – 85,8 %;
- інші споживачі – 93,4%.
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На час перевірки, 14 вересня 2015 року, приладами комерційного обліку були
обладнані вцілому по Підприємству 69,0 %, зокрема:
- багатоквартирні будинки 0,2 %;
- приватні будинки –71,1 %;
- бюджетні організації –94,9 %;
- інші споживачі – 96,2 %.
Станом на момент звернення, 13 грудня 1217 року забезпечення комерційним
обліком обладнано вцілому по Підприємству склало 71,8%, зокрема:
- багатоквартирні будинки – 0,2 %
- приватні будинки – 75,2%;
- бюджетні організації – 85,8 %;
- інші споживачі – 93,4%.
Зменшення необхідної кількості приладів обліку по категорії споживачів
«бюджетні установи» пов’язане із проведенням інвентаризації та зменшення
кількості об’єктів комунальної власності.
Зменшення необхідної кількості приладів обліку по категорії споживачів
«інші споживачі» пов’язане із припиненням договорів з орендаторами приміщень,
які не мають власних мереж, а облік водоспоживання ведеться за загальними
приладами обліку орендодавця.
Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого водопостачання
КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ» приладами комерційного обліку

Категорія
споживачів

Багатокварт
ирні
будинки
«Приватні
будинки
«Бюджетні
установи»
«Інші
споживачі»
Всього:

Необхідна
кількість
на момент
перевірки
14.09.2015

Фактичне обладнання на
момент перевірки
14.09.2015

Необхідна
кількість
на момент
звернення
13.12.2017

Фактично
встановлено
приладів обліку на
момент звернення
13.12.2017

Залишилось
дообладнати

одиниць

одиниць

одиниць

%

одиниць

одиниць

%

2 083

4

0,2

2083

5

0,2

2 078

23 107

16 420

71,1

23 128

17 392

75,2

5 736

509

483

94,9

494

424

85,8

70

3 045

2 930

96,2

2 974

2 778

93,4

196

28 744

19 837

69,0

28 679

20599

71,8

8 080
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абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3, КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
3.4.5 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 листом від 13 грудня 2017 року
пункту 3.4 Ліцензійних умов у частині № 01-09/2061 повідомило про стан
здійснення
централізованого усунення порушення та звернулось з
про
продовження
водопостачання,
виробництва, клопотанням
транспортування питної води, відведення терміну усунення порушення до
стічних вод на етапах транспортування 31.12.2018.
стічних вод на очисні споруди та їх скиду
після
очищення
із
застосуванням
приладів обліку
На час перевірки загальна кількість точок технологічного обліку систем
централізованого водопостачання складала 74 шт., з яких було обладнано
приладами обліку 11 шт. або 15%. З необхідної кількості технологічних приладів
обліку системи водовідведення 18 шт., було обладнано 1 шт. або 6%.
Станом на 31.12.2017 з 74 точок технологічного обліку водопостачання,
обладнано 42 (57%), а з 18 точок технологічного обліку водовідведення обладнано
6 (33%).
Узагальнений стан забезпечення КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ» приладами технологічного обліку

Точки технологічного
обліку
Водопостачання
Водовідведення
Всього:

Необхідна
кількість
на момент
перевірки
14.09.2015
одиниць

Фактичне
обладнання на
момент
перевірки
14.09.2015
одиниць
%

Необхідна
кількість на
момент
звернення
13.12.2017
одиниць

Фактичне
обладнання на
момент
звернення
13.12.2017
одиниць
%

Залишилось
дообладнати
одиниць

74

11

15

74

42

57

32

18

1

6

18

6

33

12

92

12

13

92

48

52

44

Ураховуючи звернення КВП КМР «МІСЬКВОДОКАНАЛ» листом від
13 грудня 2017 року № 01-09/2061, та керуючись п. 7.4 Порядку контролю за
дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Абзац шостий пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
17 вересня 2015 року № 2316 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»
викласти в такій редакції:

5

«до 01 липня 2018 року забезпечити:
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю згідно із Законом України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
провадження господарської діяльності з виробництва на етапах підйому та
очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та очищення
стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після
очищення із застосуванням приладів обліку;».
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

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 17 вересня 2015 року № 2316
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 ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (лист від 13 грудня 2017 року
№ 01-09/2061), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Абзац шостий пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17
вересня 2015 року № 2316 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення» викласти в такій редакції:
«до 01 липня 2018 року забезпечити:
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю згідно із Законом України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу
послуг;
провадження господарської діяльності з виробництва на етапах підйому
та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та
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очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її
скидання після очищення із застосуванням приладів обліку;».
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

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

____________________ 2018 року

_________________

