ПОГОДЖЕНО:
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»
Відповідно до статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
(далі – Закон), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), здійснює
державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення,
зокрема, позапланових виїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до пункту 13 статті 19 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» про проведення позапланової перевірки
ліцензіат повідомляється у день перевірки.
До НКРЕКП надійшов лист КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» (далі
КП «НОВОМОСКОВСЬК
ВОДОКАНАЛ», підприємство) від 12 грудня 2017 року № 908 щодо виконання
постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 № 508 «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – постанова № 508),
яким повідомлено, що порушення зазначені в постанові № 508 не усунуто до
31 грудня 2017 року з наступних причин.
1.
Пункт 2.1 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) щодо
дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері
природних монополій і сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, зокрема абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю не усунуто, з причин дії до
сьогодні рішення Новомосковської міської ради від 18 серпня 2016 року № 184
«Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, в наслідок невідповідності місця розташування
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земельних ділянок вимогам законів, та містобудівної документації м.
Новомосковськ».
Всупереч абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Підприємством не
надано до НКРЕКП державні акти на право постійного користування або на
право власності на землю.
2. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2. Ліцензійних умов щодо наявності у
ліцензіата, відповідно до чинного законодавства, договорів (попередніх
договорів) зі споживачами станом на день звернення не виконано,
Підприємством не надано підтверджуючих документів щодо споживачів, з
якими неукладені договори в результаті відключення від мереж водопостачання
та не проживання їх за місцем реєстрації.
3. Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
технологічних регламентів експлуатації об’єктів водопостачання та
водовідведення підприємством не виконано. Технологічні регламенти,
розроблені та затверджені відповідно до вимог чинного законодавства
Підприємством не надані.
4. Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг Підприємством
не виконано.
Інформацію з підтверджуючими документами щодо забезпечення
споживачів централізованого водопостачання приладами комерційного обліку
до НКРЕКП не надано.
5. Абзаци дев’яті підпунктів 3.4.1, 3.4.5 та абзац сьомий підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання у частині транспортування питної води, відведення стічних вод
на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після
очищення із застосуванням приладів обліку Підприємством не виконанні.
Інформацію з підтверджуючими документами Підприємством не надана.
На підставі пункту 3 частини дев’ятої статті 19 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням
вищенаведеного Департамент ліцензійного контролю, з метою з’ясування
фактів
викладених
у
листі
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» від 12 грудня 2017 року № 908 та
недопущення КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017
року № 307, пропонує провести позапланову перевірку щодо виконання
Підприємством постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 № 508 у частині:
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю;
наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами
відповідно до чинного законодавства;
наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах
підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із
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застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного
регламенту й з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів
обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після
очищення.
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 проведення позапланової виїзної
перевірки
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА«НОВОМОСКОВСЬК
ВОДОКАНАЛ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ» Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
22 березня 2017 року № 307 у частині питань, необхідність перевірки яких
стала підставою для здійснення цього заходу.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

