ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________
Департамент ліцензійного
контролю
________________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної
перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» 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.
Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 19 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» підставою для проведення позапланової
виїзної перевірки є перевірка виконання рішень Регулятора щодо усунення
порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або
позапланових перевірок.
Згідно з пунктом 4.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки суб'єкта господарювання, що провадить
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, є перевірка виконання
рішень НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за
результатами планових або позапланових перевірок.
Про проведення позапланової виїзної перевірки ліцензіат повідомляється
у день початку перевірки.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
За результатами розгляду Акту перевірки від 10 червня 2019 року № 202
на відкритому засіданні НКРЕКП, що відбулося 25 липня 2019 року, було
прийнято постанову № 1573 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» (далі –
Постанова).
Відповідно до пункту 3 Постанови Підприємство було зобов’язане у
строк до 01 жовтня 2020 року усунути порушення:
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пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання 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 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;
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання
ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення
відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо наявності
приладів обліку в кожній точці розподілу послуг відповідно до вимог
Технічного регламенту;
абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо
провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на
етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із
застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного
регламенту.
Службовою запискою від 08.10.2020 № 34-14.4-34/303 сектор НКРЕКП у
Вінницькій області повідомив, що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» листом від 18.09.2020 № 4/06-1800 надало
інформацію щодо виконання пункту 3 Постанови, згідно якої Підприємством:
станом на 31.12.2018 із 51 земельних ділянок, що обліковуються
Підприємством, оформлені державні акти на право постійного користування на
49 земельних ділянок, або 96,07 %, не оформлено 2 земельні ділянки або
3,93 %.
Станом на 18.09.2020 із 51 земельних ділянок, що обліковуються
Підприємством, оформлені державні акти на право постійного користування на
49 земельних ділянок, або 96,07%, не оформлено 2 земельні ділянки або 3,93 %.
Порушення не усунуто. Динаміка росту оформлення державних актів на
право постійного користування земельними ділянками склала 0%.
Станом на 31.12.2018 із загальної кількості споживачів 130 994 кількість
укладених договорів склала 91 648, або 69,96 %.
Станом на 18.09.2020 із загальної кількості споживачів 133 936 кількість
укладених договорів склала 96 907, або 72,4 %.
Порушення не усунуто. Динаміка росту укладання договорів склала
2,44%.
Станом на 31.12.2018 із загальної кількості споживачів 25 281 приладами
комерційного обліку обладнано 23 161, або 91,6 %.
Станом на 18.09.2020 із загальної кількості споживачів 26 767 приладами
комерційного обліку обладнано 24 740, або 92,4 %.

3

Порушення не усунуто. Динаміка росту забезпечення приладами
комерційного обліку склала 0,8%.
Станом на 31.12.2018 із загальної потреби приладів технологічного
обліку 33 фактично обладнано 18 приладів технологічного обліку, або 55 %.
Станом на 18.09.2020 із загальної потреби приладів технологічного
обліку 33 фактично обладнано 18 приладів технологічного обліку, або 55 %.
Порушення не усунуто. Динаміка росту забезпечення приладами
технологічного обліку склала 0%.
Ураховуючи наведене та службової записки сектору НКРЕКП у
Вінницькій області від 08.10.2020 № 34-14.4-34/303, Департамент ліцензійного
контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення
позапланової виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», на підставі якої провести позапланову виїзну
перевірку Підприємства за період діяльності з 01.01.2019 по 01.09.2020 щодо
виконання пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 липня 2019 року № 1573 «Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
здійснення заходів державного регулювання».
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ _______________

Про проведення позапланової виїзної
перевірки КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 19 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:
Провести
позапланову
виїзну
перевірку
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339012)
щодо виконання пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 25 липня 2019 року № 1573 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання».
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

