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Голові НКРЕКП
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ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ-ВОДА»
Відповідно до частини девятої статті 19 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» підставою для проведення
позапланової перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або
юридичної особи пр те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних
умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її
(їхні) законні права чи інтереси, - з метою перевірки додержання ліцензіатом
вимог ліцензійних умов у відповідній частині.
03.12.2018 через Урядову гарячу лінію (28.11.2018 № МА-8504988/2) до
НКРЕКП надійшло звернення громадянина Мамальтерова В.В., яке було
зареєстровано за № ЗВГ-7390/18, щодо порушення КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТ-ВОДА» (далі – КП «БАХМУТ-ВОДА»)
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від
22.03.2017 № 307 (далі – Ліцензійні умови), зокрема:
пункту 2.1 глави 2 щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог
законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду,
питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення;
пункту 2.2 глави 2, зокрема:
підпункту 13 пункту 2.2 щодо відповідності фактичного рівня втрат та
витрат води в мережах систем централізованого водопостачання та/або
водовідведення рівню, затвердженому в установлених тарифах;
підпункту 17 пункту 2.2 щодо недопустимості ліцензіатом обмеження або
припинення провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не
встановлена законодавством;
підпункту 18 пункту 2.2 щодо надання послуг з централізованого
водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору,
укладеного в установленому порядку;
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підпункту 21 пункту 2.2 щодо перевірки річної фінансової звітності
ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у
встановленому законом порядку;
пунктів 1 глави 3 у частині відповідності переліку штатної чисельності,
кваліфікації персоналу документам, що подавались із заявою на отримання
ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено НКРЕКП;
абзацу другого пункту 4 глави 4 щодо наявності технологічного
регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд
водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого
керівником суб'єкта господарювання;
абзацу четвертого пункту 4 глави 4 щодо проведення ліцензіатом при
здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю
відповідно до Правил № 30 або наявність договору на проведення такого
контролю з акредитованими лабораторіями інших організацій;
абзацу п’ятого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо наявності
акредитованої лабораторії, що проводить виробничий контроль, або наявність
договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших
організацій при здійсненні ліцензіатом централізованого водопостачання.
Керуючись частиною дясятою статті 19 «Про ліцензування видів
господарської діяльності», НКРЕКП листом від 12 грудня 2018 року
№ 11027/14.2.1/9-18 звернулося до Державної регуляторної служби України про
надання погодження на проведення позапланової перевірки КП «БАХМУТВОДА».
Листом від 29 січня 2019 року № 538/0/20-19 Державна регуляторна
служба України погодила проведення позапланової перевірки додержання
КП «БАХМУТ-ВОДА» вимог Ліцензійних умов.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ-ВОДА», на підставі якої
провести
позапланову
перевірку
дотримання
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТ-ВОДА» (код ЄДРПОУ 35298787) пунктів 2.1,
2.2 глави 2, пунктів 1–3 глави 3, пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо
дотримання суб'єктом господарювання вимог законів України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у
сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, а саме:
підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо відповідності
фактичного рівня втрат та витрат води в мережах систем централізованого
водопостачання та/або водовідведення рівню, затвердженому в установлених
тарифах;
підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо недопустимості
ліцензіатом обмеження або припинення провадження господарської діяльності
з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність
такого обмеження не встановлена законодавством;
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підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо надання послуг з
централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов
договору, укладеного в установленому порядку;
підпункту 21 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо перевірки річної
фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на вебсайті ліцензіата у встановленому законом порядку;
пунктів 1-3 глави 3 Ліцензійних умов у частині відповідності переліку
штатної чисельності, кваліфікації персоналу документам, що подавались із
заявою на отримання ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено НКРЕКП;
абзацу другого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо наявності
технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд
водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого
керівником суб'єкта господарювання;
абзацу четвертого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо проведення
ліцензіатом при здійсненні централізованого водопостачання технологічного
контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору на проведення
такого контролю з акредитованими лабораторіями інших організацій;
абзацу п’ятого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо наявності
акредитованої лабораторії, що проводить виробничий контроль, або наявність
договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших
організацій при здійсненні ліцензіатом централізованого водопостачання.

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
перевірки
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ-ВОДА»
Відповідно до статті 19 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», статті 6 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на підставі звернення
громадянина Мамальтерова В.В. від 28.11.2018 МА-504988/2, ураховуючи
лист Державної регуляторної служби України від 29 січня 2019 року
№ 538/0/20-19, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Здійснити
позапланову
виїзну
перевірку
дотримання
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТ-ВОДА» (код ЄДРПОУ
35298787) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених
постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 307, у частині питань,
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

