ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
29 серпня 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2016 року № 1435»
(«Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 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
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено Акт
від 15 серпня 2016 року № 128 та прийнято постанову Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
18 серпня 2016 року № 1294 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення» (зі змінами) (далі –
Постанова).
Відповідно
до
пункту
2
Постанови
Товариство
зобов’язане
до 01 липня 2017 року усунути порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов у КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» листом
частині дотримання вимог актів від 30.05.2017 № 12/724 повідомило про
законодавства,
зокрема
абзацу усунення порушення
четвертого частини другої статті 16
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.

Перевіркою було встановлено, що станом на 31.12.2015, із 45 земельних ділянок, які
використовуються КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», потребували оформлення 7
земельних ділянок або 16 %.
Згідно наданої КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» інформації, станом на момент
звернення Підприємством використовується 45 земельних ділянок, із яких:
 43 ділянок оформлені акти на право користування землею реєстрації прав
власності (копії 5 актів надані Підприємством);
 1 ділянка перебуває у власності ПАТ «Житомирагротехніка» і
використовується на правах оренди;
 1 ділянка перебуває у власності ПАТ «Верстатуніверсалмаш» і
використовується на правах оренди.

підпункту
2.2.1
пункту
2.2
Ліцензійних умов у частині наявності
у ліцензіата договорів (попередніх
договорів) зі споживачами відповідно
до чинного законодавства.

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» листом
від 19.04.2017 № 2/523/1 повідомило
про стан усунення порушення та
звернулось
з
клопотанням
про
продовження
строку
усунення
порушення до 31.12.2017 року.

За період з 30.12.2015 по 01.03.2017 частка укладених договорів по Підприємству з
категорією споживачів «Населення» зросла з 97,58 % до 99,36 %, що збільшило загальну
частку укладених договорів по КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» до 99, 37 %.
Кількість
споживачів
№
з/п

1
2
3
3.1
3.2

Категорія
споживачів

Бюджетні
установи
Інші організації
Населення в т. ч.
Приватний сектор
Багатоповерхові будинки
Всього

станом на
момент
перевірки

Кількість укладених
договорів

станом на
момент
звернення

станом на
момент
перевірки

станом на
момент
звернення

Відсоток укладених
договорів

станом на
момент
перевірки

станом на
момент
звернення

177

251

177

251

100

100

2 300
98 617
19 122

2 304
98 701
19 322

2 300
96 232
18 089

2 304
98 068
19 165

100
97,58
94,60

100
99,36
99,19

79 495

79 379

78 143

78 903

98,30

99,40

101 094

101 256

98 709

100 623

97,64

99,37

підпункту
2.2.7
пункту
2.2
Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку у
кожній точці розподілу послуг.

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» листом
від 19.04.2017 № 2/523/1 повідомило
про стан усунення порушення та листом
від 15.06.2017 № 2/820 надало
погоджений графік усунення порушення
і звернулось з клопотанням про
продовження
строку
усунення
порушення до 31.12.2019 року.

З 31.12.2015 по 01.03.2017 загальний відсоток забезпечення обліком споживачів по
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» збільшився з 57,3 % до 59,5 %, зокрема:
багатоквартирні будинки – з 4 % до 11,6 %;
приватні будинки – з 54,6 % до 56,4 %;
бюджетні установи – з 87,6 % до 100 %;
інші споживачі – з 98,5 % до 100 %;

Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого водопостачання
приладами комерційного обліку

Категорія

Необхідна
кількість
на момент
перевірки
одиниць

Багатоквартирні
будинки
Приватні будинки
Бюджетні установи
Інші споживачі
Всього:

Фактичне
обладнання на
момент
перевірки
одиниць

Необхідна
кількість на
момент
звернення
одиниць

%

Фактичне
обладнання на
момент
звернення
одиниць

%

Залишилось
дообладнати
одиниць

915

37

4

915

106

11,6

809

19 122
177
2 300
22 514

10 443
155
2 265
12 900

54,6
87,6
98,5
57,3

19 322
251
2 304
22 792

10 898
251
2 304
13 559

56,4
100
100
59,5

8 424
0
0
9 233

Підприємством надано погоджений заступником міського голови О. Фещенком
деталізований графік обладнання багатоквартирних будинків м. Житомира
загальнобудинковими приладами обліку поданої води, з кінцевим строком виконання
робіт до кінця 2019 року.

абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.3,
3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов у
частині
здійснення
виробництва
питної води на етапах підйому та
очищення води та відведення стічних
вод на етапах транспортування
стічних вод на очисні споруди та їх
скиду
після
очищення
із
застосуванням приладів обліку.

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» листом
від 19.04.2017 № 2/523/1 повідомило
про стан усунення порушення та листом
від 15.06.2017 № 2/820 надало
погоджений графік усунення порушення
і звернулось з клопотанням про
продовження
строку
усунення
порушення до 30.04.2018 року.

Станом на 31.12.2015 із необхідної кількості 9 точок технологічного обліку по
системі водопостачання будо обладнано 8 або 89 %.
В 2016 році Підприємством встановлено на НСВ-ІІп двоканальний ультразвуковий
витратомір, що збільшило частку точок технологічного обліку обладнаних приладами
обліку до 100 % (9 із 9 необхідних).
Станом на 31.12.2015 із необхідних 41 точок технологічного обліку по системі
водовідведення було обладнано приладами обліку 14 шт. або 34 %.
З 31.12.2015 по 01.03.2017, згідно наданої КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
інформації, встановлено приладний облік на 18 КНС. Кількість точок технологічного
обліку, обладнаних лічильниками, зросла до 32, що складає 78 %.
Підприємством надано погоджений заступником міського голови О. Фещенком
графік обладнання технологічним обліком системи водовідведення, з кінцевим строком
– квітень 2018 року.

Враховуючи звернення КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» від 19.04.2017
№ 2/523/1 та від 15.06.2017 № 2/820, Департамент ліцензійного контролю
пропонує внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 серпня 2016
року № 1435 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» таку
зміну:
абзаци четвертий – восьмий пункту 2 викласти в такій редакції:
«до 30 квітня 2017 року усунути порушення пункту 2.1 Ліцензійних умов у
частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у
сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 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;
до 30 квітня 2018 року усунути порушення:
підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
абзацу дев’ятого підпункту 3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов у частині
здійснення відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на
очисні споруди та їх скиду 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)

ПОСТАНОВА
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 18 серпня 2016 року № 1435
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
ПІДПРИЄМСТВА
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (листи від 19 квітня 2017 року № 2/523/1 та
від 05 липня 2017 року № 2/968), Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Абзаци четвертий – восьмий пункту 2 постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 18 серпня 2016 року № 1435 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення» викласти в такій редакції:
«до 30 квітня 2017 року усунути порушення пункту 2.1 Ліцензійних умов
у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність
у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 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;
до 30 квітня 2018 року усунути порушення:

2

підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності у ліцензіата
договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного
законодавства;
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
абзацу дев’ятого підпункту 3.4.5 пункту 3.4 Ліцензійних умов у частині
здійснення відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на
очисні споруди та їх скиду 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)

_______________________ 2017 року

_________________

