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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного
регулювання»
Управління НКРЕКП у Дніпропетровській області, відповідно до постанови
НКРЕКП
від
30
серпня
2018
року
№
935
за
посвідченням
від
19 листопада 2018 року № 260 з 18 грудня 2018 року по 02 січня 2019 року було проведено
планову
перевірку
КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (далі – КВП ДМР
«МІСЬКВОДОКАНАЛ», Підприємство, ліцензіат) щодо дотримання ліцензіатом
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 року
№ 279 (далі – Ліцензійні умови № 279), 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 (далі – Ліцензійні умови № 307), за
результатами якої складено Акт від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Акт № 1), пояснення до
Акту № 1 надано ліцензіатом листом від 02.01.2019 № 06-06/09-04 та встановлено наступні
порушення ліцензійних умов:
№
Виявлене порушення
Суть порушення
п/п
у
частині
дотримання
вимог
актів
законодавства, якими регулюється діяльність у
пункт 2.1 розділу ІІ
сфері
природних
монополій
і
сфері
Ліцензійних умов
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, зокрема абзацу третього статті 14
№ 279,
1
Закону України «Про природні монополії» в частині
пункт 2.1 глави 2
обов’язкового виконання суб’єктами природних
Ліцензійних умов
монополій
рішень
національних
комісій
№ 307
регулювання природних монополій
(п.1.3 Акту № 1, с.3-6)
Перевіркою встановлено відхилення фактичних витрат Підприємства від структури
витрат, затверджених у тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення.
Також, протягом 2015-2017 років ліцензіат не дотримувався вимог, встановлених
розпорядженням НКРКП від 13.08.2013 № 57 (зі змінами) в частині провадження інших,
крім ліцензованих, видів діяльності лише в разі беззбитковості кожного з них.
Крім того, перевіркою встановлено, що документи та відомості про стан виконання
підприємством вимог абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про

2
питну воду, питне водопостачання та водовідведення» щодо провадження діяльності на
підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на
землю, були подані листом від 05.04.2018 № 06-06/09-488 з порушенням встановленого
терміну (19.07.2017).
у частині дотримання ліцензіатом вимог законів
України «Про
Національну
комісію,
що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про
питну
воду,
питне
водопостачання
та
пункт 2.1 розділу ІІ
водовідведення», інших актів законодавства,
ліцензійних умов
якими регулюється діяльність у сфері
2
№ 297,
природних
монополій
та
у
сфері
пункт 2.1 глави 2
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, а саме абзацу четвертого частини
Ліцензійних умови
другої статті 16 Закону України «Про питну воду,
№ 307
питне водопостачання та водовідведення» щодо
провадження діяльності на підставі державного
акта на право постійного користування або на
право власності на землю.
(п.2.4 Акту № 1 с.10-11)
На момент перевірки із 27 земельних ділянок виробничого призначення
оформлено 22 (81,5%).
Зазначене порушення було зафіксоване в Акті планової перевірки від 14.09.2015
№ 150, за результатами якої прийнято постанову НКРЕКП від 17.09.2015 № 2316 «Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (зі змінами). Вимоги постанови не виконані,
порушення не усунуто.
у частині дотримання ліцензіатом вимог законів
України
«Про
питну
воду,
питне
підпункт 2.2.1 пункту 2.2
водопостачання та водовідведення», «Про
розділу ІІ Ліцензійних
житлово-комунальні послуги» щодо надання
умов № 279,
3
ліцензіатом
послуг
з
централізованого
підпункт 18 пункту 2.2
водопостачання
та/або
водовідведення
глави 2 Ліцензійних умов
відповідно до умов договору, укладеного в
№ 307
установленому порядку
(п.2.12 Акту № 1 с.14-15)
Станом на 31.12.2017 зі споживачами не укладено 97 договорів із загальної
кількості 25 024 (0,4%).
Зазначене порушення було зафіксовано в Акті планової перевірки від 14.09.2015
№ 150, за результатами якої прийнято постанову НКРЕКП від 17.09.2015 № 2316 «Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (зі змінами), вимоги постанови не виконані,
порушення не усунуто.
пункт 2.1, підпункт 2.2.7 у частині надання ліцензіатом послуги з
пункту 2.2 розділу ІІ
централізованого водопостачання за наявності
4
Ліцензійних умов № 279, встановлених приладів обліку в кожній точці
підпункт 19 пункту 2.2
розподілу послуг, які відповідають вимогам
глави 2 Ліцензійних умов Технічного регламенту засобів вимірювальної

3
№ 307

техніки.
(п. 2.13 Акту № 1 с. 15-17)

Станом на 31.12.2017 комерційними приладами обліку з необхідної кількості
28 680 од. обладнано 20 838 од. або 72,7%.
Зазначене порушення було зафіксовано в Акті планової перевірки від 14.09.2015
року № 150, за результатами якої прийнято постанову НКРЕКП від 17.09.2015 № 2316
«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (зі змінами), вимоги постанови не виконані,
порушення не усунуто.
у частині дотримання ліцензіатом вимог законів
України «Про
Національну
комісію,
що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про
питну
воду,
питне
водопостачання
та
пункт 2.1 розділу ІІ
водовідведення», інших актів законодавства,
Ліцензійних умов
якими регулюється діяльність у сфері
№ 279,
природних
монополій
та
у
сфері
5
пункт 2.1 глави 2
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
а
саме:
Закону
України
«Про
Ліцензійних умов
ринок
електричної
енергії»
та
Правил
№ 307
користування
електричною
енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 №
28 щодо зобов’язання додержуватись вимог
договорів при розрахунках за електроенергію.
(п.2.17 Акту № 1 с. 18)
Станом на 01.01.2015 заборгованість за спожиту електричну енергію складала
10 582 тис. грн без ПДВ.
Станом на 01.01.2016 заборгованість за спожиту електричну енергію складала
15 365 тис. грн без ПДВ, приріст заборгованості склав 4 783 тис. грн (+ 45%).
Станом на 01.01.2017 заборгованість за спожиту електричну енергію складала
21 202,0 тис. грн без ПДВ, приріст заборгованості склав 5 837 тис. грн (+ 38 %).
Станом на 01.01.2018 заборгованість за спожиту електричну енергію складала
16 564,0 тис. грн без ПДВ, скорочення заборгованості склало 4 638,0 тис. грн (- 22 %).
у частині дотримання ліцензіатом структури
витрат згідно зі статтями, затвердженими у
тарифі на централізоване водопостачання
пункт 2.1 розділу ІІ
та/або
водовідведення,
та
забезпечення
Ліцензійних умов
цільового використання коштів, отриманих за
№ 279,
рахунок
діяльності
з
централізованого
6
підпункт 13
водопостачання та/або водовідведення, а також
пункт 2.2 глави 2
відповідність рівня втрат та витрат води в
Ліцензійних умов
мережах систем централізоване водопостачання
№ 307
рівню, затвердженому в установлених тарифах.
(п.2.22 Акту № 1 с. 21-51,
п.2.26 Акту № 1 с.54-56)
Постатейним аналізом фактичних витрат, з урахуванням зменшення фактичних обсягів
реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, у порівнянні з
плановими, зміни ціни на електроенергію, реагенти та питомих втрат, встановлено
перефінансування витрат за статтями тарифу на загальну суму 33 142,11 тис. грн, а
саме:

4
тис. грн (без ПДВ)

рік
2015
2016
2017
Разом за видами діяльності

сфера господарської діяльності
водопостачання
водовідведення
водопостачання
водовідведення
водопостачання
водовідведення
водопостачання
водовідведення
Загалом по підприємству

перевитрати (+)
2 071,86
4 594,29
8 684,30
4 241,62
6 628,00
6 922,04
17 384,16
15 757,95
33 142,11

Також встановлено перевищення фактичних втрат та витрат води у порівнянні із
затвердженими у діючих тарифах протягом 2015-2017 років:
2015 рік: 15,82% або 5 186,69 тис. м3 (норма 14,94% або 4 897,23 тис. м3);
2016 рік: 16,23% або 5 181,36 м3 (норма 15,10% або 4 818,15 тис. м3);
2017 рік: 14,28% або 4 276,98 тис. м3(норма 13,61% або 4 074,89 тис. м3).
пункт 2.1 розділу ІІ
Ліцензійних умов
№ 279,
підпункт 9
пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов
№ 307

у
частині
забезпечення
ліцензіатом
розроблення,
затвердження,
погодження,
схвалення інвестиційних програм у порядку,
7
затвердженому
НКРЕКП,
виконання
ліцензіатом
інвестиційної
програми
в
затверджених кількісних та вартісних обсягах.
(п.2.28 Акту № 1 с. 56-60)
2015 рік
Інвестиційна програма (далі - ІП) для КВП ДМР «Міськводоканал» на 2015 рік
погоджена Дніпродзержинською міською радою (розпорядженням від 17.09.2014
№ 173-р) та схвалена постановою від 20.11.2014 за № 362 у сумі 5 958,21 тис. грн (без
ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання – 1 963,32 тис. грн, заходи з водовідведення
– 3 994,89 тис. грн.
Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КВП ДМР «Міськводоканал» на 2015 рік

1
Затверджена ІП, в
т.ч.:
водопостачання
водовідведення

Відхилення
фінансування від
Освоєно*,
скоригованих
тис. грн планових показників

Запланов
ано на
2015 рік,
тис. грн

Заплановано
відповідно до
фактичних
нарахувань,
тис. грн

Профінанс
овано*,
тис. грн

2

3

4

5

тис. грн
6=4-3

%
7

8=5-4

5958,21

5085,13

0,00

0,00

-5085,13

-100

0

1963,32
3994,89

1414,12
3671,01

0,00
0,00

0,00
0,00

-1414,12
-3671,01

-100
-100

0
0

Відхилення
освоєння,
тис. грн

Згідно фактичних нарахувань за послуги централізованого водопостачання та
водовідведення, ця сума складала 5 085,13 тис. грн, у тому числі заходи з водопостачання
1 414,12 тис. грн, заходи з водовідведення 3 671,01 тис. грн. Виконання ІП 2015 склало
0%.
Крім того, згідно з Протокольним рішенням № 5 відкритого засідання НКРЕКП
(витяг з протоколу від 17.09.2015 № 66) Комісія зобов’язала КВП ДМР «Міськводоканал»
виконати у ІІ півріччі 2015 року невиконані протягом 2014 року заходи ІП на суму
750,67 тис. грн.
У 2015 році ліцензіат довиконав реструктуризовані заходи ІП 2014 року на суму
103,76 тис. грн, у 2016 році - на суму 220,43 тис. грн.
В цілому довиконання реструктуризованих заходів ІП 2014 року в 2015,2016 році
склало на суму 324,19 тис. грн, замість 750,63 тис. грн, недовиконання ІП 2014 року
склало 426,44 тис. грн, зокрема:

5
заходи з водопостачання 213,63 тис. грн,
заходи з водовідведення 212,81 тис. грн.
Невиконання заходів ІП 2015 року склало 5 085,13 тис. грн (без ПДВ), а саме:
заходи з водопостачання 1 414,12 тис. грн,
заходи з водовідведення 3 671,01 тис. грн.
2016 рік
Інвестиційна програма (далі - ІП) для КВП ДМР «Міськводоканал» на 2016 рік
погоджена Дніпродзержинською міською радою (розпорядженням від 22.05.2015
№ 98-р) та схвалена постановою НКРЕКП від 17.03.2016 № 329 у сумі
3 510,86 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
заходи з водопостачання – 1 464,61 тис. грн;
заходи з водовідведення – 2 046,25 тис. грн.
Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КВП ДМР «Міськводоканал» на 2016 рік
Запланов
ано
відповідн
о до факт.
нарахува
нь, тис.
грн

Профінан
совано*,
тис. грн

2

3

4

3510,86

2862,25

1464,61
2046,25

1050,59
1811,66

Запланован
о на 2016
рік, тис. грн

1
Затверджена ІП, в
т.ч.:
водопостачання
водовідведення

Освоєно*,
тис. грн

Відхилення
фінансування від
скоригованих
планових
показників

Відхилення
освоєння,
тис. грн

тис. грн

%

5

6=4-3

7

8=5-4

67,63

67,63

-2794,62

-97,6

0

40,60
27,03

40,60
27,03

-1009,99
-1784,63

-96,1
-98,5

0
0

Виходячи з фактичних нарахувань за послуги централізованого водопостачання та
водовідведення, ця сума складала 2 862,25 тис. грн. Виконання ІП 2016 року склало
67,63 тис. грн (без ПДВ).
Таким чином, невиконання інвестиційних заходів ІП 2016 року склало
2794,62 тис. грн (без ПДВ) у тому числі:
заходи з водопостачання 1009,99 тис. грн,
заходи з водовідведення 1784,63 тис. грн.
2017
Інвестиційна програма (далі - ІП) для КВП ДМР «Міськводоканал» на 2017 рік
погоджена Дніпродзержинською міською радою (розпорядженням від 31.03.2016
№ 140-р) та схвалена постановою НКРЕКП від 26.04.2017 № 562 у сумі
5 723,82 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
заходи з водопостачання – 2 329,42 тис. грн;
заходи з водовідведення – 3 394,40 тис. грн.
Дані планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КВП ДМР «Міськводоканал» на 2017 рік
Запланов
ано на
2017 рік,
тис. грн

Заплановано
відповідно до
факт.
нарахувань,
тис. грн

Профінансовано,
тис. грн

Освоєно,
тис. грн

Відхилення
фінансування від
скорегованих
планових
показників
тис. грн
%

1
2
3
4
5
6=4-3
Затверджена ІП,
5723,82
3951,18
4401,24
4401,24
+450,09
в т.ч.:
водопостачання
2329,42
1516,00
2132,79*
2132,79** +616,79
водовідведення
3394,40
2435,18
2268,45
2268,45
-166,70
*-з врахуванням оплат 15.01.2018-19.01.2018 на суму 379,44 тис. грн без ПДВ;
**-з врахуванням акту виконаних робіт від 12.01.2018 на суму 4,41 тис. грн без ПДВ.

Відхилення
освоєння,
тис. грн
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8=5-4

+11,4

0

+40,7
-6,8

0
0
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Виходячи з фактичних нарахувань за послуги централізованого водопостачання та
водовідведення, ця сума складала 3 951,18 тис. грн (без ПДВ), виконання 4 401,24
тис. грн. Відхилення склало +450,09 тис. грн або +11,4%.
Зокрема на заходи:
з водопостачання - Реконструкція водогону Д=600мм від водопровідної насосної
станції по вул. Лохвицького, 29 (майданчик№3) до вул. Казанська на суму
2 132,79 тис. грн, замість 1 516,00 тис. грн, перефінансування склало 616,79 тис. грн. При
цьому, захід щодо оснащення приладами обліку споживання питної води на суму 153,70
тис. грн (без ПДВ) не профінансовано та не виконано;
з водовідведення – профінансовано на заходи 2 268,45 тис. грн, замість
2 435,18 тис. грн, недофінансування склало 166,70 тис. грн. При цьому, захід щодо
реконструкції лівобережних очисних споруд каналізації з приведенням до фактично
необхідної потужності за адресою: вул. Індустріальна, 30, м. Кам'янське на суму
739,07 тис. грн (без ПДВ) не профінансовано та не виконано.
Таким чином, залишилась невиконаними заплановані заходи ІП 2017 року на суму
892,77 тис. грн, а саме:
- захід з водопостачання на суму 153,70 тис. грн;
- заходи з водовідведення на суму 739,07 тис. грн.
Ураховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю вважає, що за
підсумком 2015-2017 років, ліцензіатом не використані кошти, передбачені
структурою тарифів (з урахуванням фактичних обсягів реалізації) у сумі
9 198,96 тис. грн (без ПДВ), проти зафіксованої Актом перевірки суми
8 306,19 тис. грн (без ПДВ) для реалізації затверджених заходів ІП на 2014, 2015, 2016,
2017 роки, а саме:
ІП 2014 року - 426,44 тис. грн,
ІП 2015 року - 5 085,13 тис. грн,
ІП 2016 року - 2 794,62 тис. грн,
ІП 2017 року - 892,77 тис. грн.
у частині перерахування щоденно коштів, що
пункт 2.1 розділу ІІ
надходять на поточні рахунки ліцензіата, на
Ліцензійних умов № 279,
спеціальний рахунок зі спеціальним режимом
підпункт 8
8
використання в обсязі, передбаченому в
пункту 2.2 глави 2
установленому
тарифі
для
виконання
Ліцензійних умов
інвестиційної
програми.
№ 307
(п.2.30 Акту № 1с.61-62)

У 2015 році Підприємству на спецрахунок, з врахуванням фактичних обсягів
реалізації, належало перерахувати 5 085,13 тис. грн, фактичне перерахування склало
537,47 тис. грн.
У 2016 році Підприємству на спецрахунок, з врахуванням фактичних обсягів
реалізації, належало перерахувати 2 862,25 тис. грн, фактичне перерахування склало
443,80 тис. грн.
У 2017 році Підприємству на спецрахунок, з врахуванням фактичних обсягів
реалізації, належало перерахувати 3 951,18 тис. грн, фактичне перерахування склало
4 647,00 тис. грн
Перевіркою також встановлено, що перерахування коштів з поточних рахунків
підприємства на спеціальний рахунок протягом періоду, що перевірявся, здійснювались
не щоденно.
пункт 2.1 розділу ІІ
у частині використання ліцензіатом коштів зі
Ліцензійних умов
спеціального рахунку виключно для виконання
№ 279,
інвестиційних програм згідно з графіком на
9
підпункт 8
планований та прогнозний періоди.
пункту 2.2 глави 2
(п.2.31 Акту № 1 с.62)
Ліцензійних умов

7
№ 307
У 2015 році зі спецрахунку для фінансування реструктуризованих заходів ІП 2014
року було використано 103,76 тис. грн. Крім того, зі спецрахунку було використано суму
365,32 тис. грн на заходи ІП 2014, які не були включені в Протокольне рішення
№ 5 з реструктуризації заходів.
У 2016 році зі спецрахунку для фінансування заходів ІП 2016 року було
використано 67,63 тис. грн.
Крім того, зі спецрахунку було використано суму 85,81 тис. грн на заходи ІП 2014,
які не були включені в Протокольне рішення № 5 з реструктуризації заходів ІП 2014.
Таким чином, в 2015, 2016 році зі спецрахунку було використано 622,52 тис. грн
для фінансування заходів з реструктуризації невиконаної протягом 2014 року ІП, у тому
числі – 451,03 тис. грн на заходи не передбачені довиконанням ІП 2014.
В 2017 році зі спецрахунку використано 4 401,24 тис. грн для фінансування заходів
ІП 2017 року.
10
підпункт 10
у частині дотримання фінансового плану
пункту 2.2 глави 2
використання коштів, передбачених для
Ліцензійних умов
виконання інвестиційної програми, та графіка
№ 307
здійснення
заходів
такої
програми
з
використанням зазначених коштів.
(п.2.32 Акту № 1 с. 62-63)
Підприємство не дотримувалось затвердженого графіку здійснення заходів
інвестиційної програми, а саме у:
2015 році виконання склало 0,0 %,
2016 році виконання склало 2,4 %,
2017 році – 111,4 %.
В 2017 році ліцензіат виконав ІП за обсягами фінансування (з врахуванням
фактичних обсягів реалізації послуг), проте, частина запланованих заходів на суму
892,77 тис. грн (без ПДВ) залишилась невиконаною.
підпункт 2.3.3 пункту 2.3
у частині надання до НКРЕКП форм звітності за
розділу ІІ Ліцензійних умов ліцензованим видом діяльності у порядку і
№ 279, підпункт 6
строки, установлені НКРЕКП.
пункту 2.2 глави 2
11
(п.2.33 Акту № 1 с.63-64)
Ліцензійних умов
№ 307
Перевіркою встановлено невідповідність суми даних за показниками «Нараховано
за спожиту на централізоване водопостачання та водовідведення активну
електроенергію» (код рядка 080, гр.2) та «Нараховано за реактивну електроенергію» (код
рядка 130, гр.2), наведених у звіті за формою № 4-НКРЕКП за 2017 рік, та даних
показника «електроенергія» (код рядка 160, гр. 6) звіту № 8-НКРЕКП за 2017 рік.
За даними звіту за формою № 4-НКП за 2015 рік заборгованість за електроенергію
на кінець 2015 року вказана у сумі 18 435 тис. грн, що не відповідає даним, вказаним у
звіті за формою № 4-НКП за 2016 рік, де заборгованість на початок 2016 року вказано в
сумі 15 366 тис. грн.
Також, є невідповідність даних між формою № 6-НКРЕКП «у т.ч. споживачам, що
є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або
водовідведення» (код рядка 220, графа 2) та формою № 11-НКРЕКП за 2017 рік «у тому
числі: прийнято від інших суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водовідведення» (код рядка 245, графа 2).
Листом від 28.04.2016 № 01-09/949 Підприємство направило відкориговану
звітність за 2015 рік та зазначило показники в рядках 320-350 без урахування ПДВ.
Крім того перевіркою встановлено, що ліцензіат при заповненні звіту за формою
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№ 8-НКРЕКП не вірно визначав показники у графах «ураховано в тарифах».
Крім того, при заповненні форм № 9-НКП-інвестиції вода та № 12-НКП-інвестиції
водопостачання/водовідведення за 2015, 2016 роки ліцензіатом вказувались заходи, не
передбачені затвердженими фінансовим планом до інвестиційних програм (стор. 63-64
Акта № 1).
підпункт 21
у частині перевірки річної фінансової звітності
пункту 2.2 глави 2
ліцензіата незалежним аудитором та її
12
Ліцензійних умов
розміщення
на
веб-сайті
ліцензіата
у
№ 307
встановленому законом порядку.
(п.2.34 Акту № 1 с.64)
Протягом 2017 року на підприємстві не проводилась перевірка річної фінансової
звітності ліцензіата незалежним аудитором.
підпункти 3.4.1, 3.4.3, у
частині
провадження
ліцензіатом
3.4.4 пункту 3.4
господарської діяльності з виробництва води на
розділу ІІІ
етапах підйому та очищення, транспортування,
Ліцензійних умов
постачання питної води із застосуванням
13
№ 279,
приладів обліку, що відповідають вимогам
абзац сьомий пункту 4 Технічного регламенту.
(п.4.9 Акту № 1 с.70-71)
глави 4 Ліцензійних
умов № 307
Станом на 31.12.2015 на Підприємстві загальна кількість точок технологічного
обліку в системі централізованого водопостачання становила 73 од., з них обладнано
приладами обліку 10 од. (14 %), станом на 31.12.2016, станом на 31.12.2017 - 74 од., з
них обладнано приладами обліку 42 од. (57 %) (стор.70 -71 Акта № 1).
Зазначене порушення було зафіксовано в Акті планової перевірки від 14.09.2015
року № 150, за результатами якої прийнято Постанова НКРЕКП від 17.09.2015 № 2316
«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (зі змінами), вимоги постанови не виконані,
порушення не усунуто.
підпункти 3.4.2, 3.4.5, у
частині
провадження
ліцензіатом
3.4.6 пункту 3.4
господарської діяльності з відведення та
розділу ІІІ
очищення стічної води із застосуванням
Ліцензійних умов
приладів обліку на стадії прийому стічної води
14
№ 279,
на очисні споруди та її скидання після
абзац сьомий пункту 5 очищення.
глави 4 Ліцензійних
(п.4.15 Акту № 1 с.75-76)
умов № 307
Станом на 31.12.2017 на Підприємстві із загальної кількості точок
технологічного обліку в системі централізованого водовідведення 18 од. обладнано
приладами обліку 6 од. (33 %).
Зазначене порушення було зафіксоване в Акті планової перевірки від 14.09.2015
року № 150, за результатами якої прийнято Постанова НКРЕКП від 17.09.2015 № 2316
«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (зі змінами), вимоги постанови не виконані,
порушення не усунуто.
Ураховуючи викладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
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1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят
п’ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 33855098) за зазначені порушення.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання,
відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що
проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (зміни)
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення шляхом їх коригування в бік
зменшення на суми невиконаних інвестиційних заходів в розмірі 9 198,96 тис. грн (без
ПДВ), у тому числі:
невиконання Інвестиційної програми 2014 року згідно Протокольного рішення № 5
відкритого засідання НКРЕКП (витяг з протоколу від 17.09.2015 № 66) в сумі
426,44 тис. грн (без ПДВ) у тому числі: заходи з водопостачання на суму
213,63 тис. грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 212,81 тис. грн (без ПДВ);
невиконання Інвестиційної програми 2015 року в сумі 5 085,13 тис. грн (без
ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання на суму 1 414,12 тис. грн (без ПДВ), заходи з
водовідведення на суму 3 671,01 тис. грн (без ПДВ);
невиконання Інвестиційної програми 2016 року в сумі 2 794,62 тис. грн (без ПДВ), у
тому числі заходи з водопостачання на суму 1 009,99 тис. грн (без ПДВ), заходи з
водовідведення на суму 1 784,63 тис. грн (без ПДВ);
невиконання Інвестиційної програми 2017 року в сумі 892,77 тис. грн (без ПДВ), у
тому числі: з водопостачання 153,70 тис. грн, з водовідведення 739,07 тис. грн. (без ПДВ),
при найближчому перегляді тарифів.
3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання,
зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ»:
1) до 01 квітня 2019 року привести у відповідність до Правил організації звітності,
що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, показники «Нараховано за спожиту на
централізоване водопостачання та водовідведення активну електроенергію» та «Нараховано
за реактивну електроенергію» у звіті № 4-НКРЕКП
водопостачання/водовідведення
(місячна), у звіті № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) за 2017 рік та
надати до НКРЕКП;
2) до 01 серпня 2019 року усунути порушення:
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині 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 надання ліцензіатом
послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в
кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;
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підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо перевірки річної
фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті
ліцензіата у встановленому законом порядку;
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;
абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження
господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів
обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення;
3) до 31 грудня 2019 року усунути порушення 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 акту на право постійного користування або на право власності на
землю.

Голова Комісії з перевірки

Ю. Любінецька

ПОГОДЖЕНО:
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
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
здійснення
заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ ___
2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта планової виїзної перевірки від 02 січня 2019 року № 1, проведеної на
підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27 грудня 2017 року № 1425 (із змінами), постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 30 серпня 2018 року № 935 «Про проведення планових перевірок
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у ІV кварталі 2018 року», посвідчення на проведення
планової перевірки від 19 листопада 2018 року № 260, установлено, що
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 33855098) порушило
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від
10 серпня 2012 року № 279, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 року за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови № 279), та
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого
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водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови
№ 307), а саме:
пункт 2.1 Ліцензійних умов № 279 щодо дотримання вимог актів
законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема абзацу
третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанов
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, 16 квітня 2015 року № 1256 «Про встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення КВП Дніпродзержинської
міської ради «Міськводоканал», від 17 вересня 2015 року № 2316 «Про
накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ» за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення», від 05 листопада
2015 року № 2716 «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення КВП Дніпродзержинської міської ради
«Міськводоканал», від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення» та розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 30 серпня 2013 року № 57 «Про встановлення вимог Комунальному
виробничому
підприємству
Дніпродзержинської
міської
ради
«Міськводоканал» щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів
діяльності»;
пункт 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,
пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок
електричної енергії» та підпункту 2 пункту 10.2 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року
№ 28, щодо зобов’язання споживача оплачувати обсяг спожитої електричної
енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору;
підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в
установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за
ліцензованим видом діяльності;
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підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині
щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним
режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно
для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в
установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до
статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення
розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і
здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;
підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо забезпечення
ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційної
програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, та виконання інвестиційної
програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552;
підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо дотримання
структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване
водопостачання та/або водовідведення, а також використання коштів,
отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або
водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів
здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі»;
підпункт 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;
підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання
ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року
№ 163 (далі – Технічний регламент);
підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо
обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності
ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом
порядку;
абзац сьомий 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

4

застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного
регламенту;
абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо
провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із
застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні
споруди та її скидання після очищення.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії»,
статей 17, 19 та 22 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:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», накласти штраф у
розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 33855098) за порушення:
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,
пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок
електричної енергії» та підпункту 2 пункту 10.2 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, щодо
зобов’язання споживача оплачувати обсяг спожитої електричної енергії, а
також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору;
підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання в
установленому органом ліцензування порядку і строки форм звітності за
ліцензованим видом діяльності;
підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині
щоденного перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним
режимом, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно
для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в
установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відповідно до
статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на
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поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення
розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і
здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750;
підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо
забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення
інвестиційної програми у порядку, затвердженому НКРЕКП, та виконання
інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо
дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для
виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої
програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку
здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року
№ 552;
підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо
дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на
централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використання
коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання
та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів
здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі»;
підпункт 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 надання
ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року
№ 163 (далі – Технічний регламент);
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо
обов'язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності
ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом
порядку;
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;
абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо
провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із
застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні
споруди та її скидання після очищення.
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Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та
інші санкції»).
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного
регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини
другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що
проводитиметься у формі відкритого слухання, проект рішення щодо
встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення шляхом їх коригування в бік зменшення на суми невиконаних
інвестиційних заходів в розмірі 9 198,96 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за
невиконання Інвестиційної програми 2014 року в сумі 426,44 тис. грн (без ПДВ)
в частині інвестиційних заходів з водопостачання на суму 213,63 тис. грн
(без ПДВ), інвестиційних заходів з водовідведення на суму 212,81 тис. грн
(без ПДВ) за невиконання Інвестиційної програми 2015 року в сумі 5 085,13
тис. грн (без ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання на суму 1 414,12 тис.
грн (без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 3 671,01 тис. грн (без ПДВ); за
невиконання Інвестиційної програми 2016 року в сумі 2 794,62 тис. грн
(без ПДВ), у тому числі заходи з водопостачання на суму 1 009,99 тис. грн
(без ПДВ), заходи з водовідведення на суму 1 784,63 тис. грн (без ПДВ), за
невиконання Інвестиційної програми 2017 року в сумі 892,77 тис. грн
(без ПДВ), у тому числі: з водопостачання 153,70 тис. грн, з водовідведення
739,07 тис. грн (без ПДВ), при найближчому перегляді тарифів.
3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКВОДОКАНАЛ»:
1) до 01 квітня 2019 року привести у відповідність до Правил
організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 31 травня 2017 року № 717, показники «Нараховано за спожиту на
централізоване водопостачання та водовідведення активну електроенергію» та
«Нараховано
за
реактивну електроенергію» у звіті № 4-НКРЕКПводопостачання/водовідведення (місячна) за 2017 рік, у звіті № 8-НКРЕКПводопостачання/водовідведення (квартальна) за 2017 рік та надати до НКРЕКП;
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2) до 01 серпня 2019 року усунути порушення:
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 у частині
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 надання
ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які
відповідають вимогам Технічного регламенту;
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо перевірки
річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення
на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку;
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;
абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо
провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із
застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні
споруди та її скидання після очищення;
3) до 31 грудня 2019 року усунути порушення 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 акту на право постійного
користування або на право власності на землю.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) ________________________________
_______________________________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
_______________________ 2019 року
________________

