ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
09 листопада 2017 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 06 жовтня 2016 року № 1813»
Сектором НКРЕКП у Сумській області відповідно до наказу від
25.09.2017 № 62 за посвідченням від 25.09.2017 № 215 з 09.10.2017 по
13.10.2017 було проведено позапланову виїзну перевірку КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі
– «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СМР, Підприємство, ліцензіат) щодо виконання
ліцензіатом постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня
2016 року № 1813 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – Постанова), за
результатами якої складено Акт від 13.10.2017 № 177 (розміщено на сайті
НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/AktMiskvodokanal_13.10.2017-177.pdf) та встановлено, що Підприємством не
усунуто у визначений постановою строк до 01.09.2017 наступні порушення
ліцензійних умов:
№
п/п
1

Виявлене порушення

Суть порушення

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

Станом на 31.12.2015 забезпечення приладами комерційного обліку за
категоріями споживачів:
- багатоквартирні будинки – з 128925 од забезпечено приладами обліку 95425
од., що складає 74,0%;
- приватні будинків – з 17024 од. забезпечено приладами обліку 14727 од., що
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складає 86,5 %;
- бюджетні установи та організації – з 762 од. забезпечено приладами обліку
752 од., що складає 98,7 %;
- інші споживачі – з 3638 од. забезпечено приладами обліку 3623 од., що
складає 99,6 %.
Таким чином, у 2015 році з 150 349 од. було забеспечено приладами обліку
114 527 од., що складає 76,2 %.
Станом на 01 вересня 2017 року залишились необладнаними приладами
обліку наступні категорії споживачів, а саме:
 багатоквартирні будинки – з 127430 од. забезпечено приладами обліку 98045
од., що складає 76,9 %;
 приватні будинки – з 17196 од. забезпечено приладами обліку 14893 од., що
складає 86,6 %;
 бюджетні установи та організації – з 779 од. забезпечено приладами обліку
754 од., що складає 96,8 %;
 інші споживачі – з 3745 од. забезпечено приладами обліку 3695 од., що
складає 98,6 %.
Таким чином, з необхідної кількості 149 150 од фактично обладнано
приладами обліку 117 387 од, що складає 78,7 %. Залишилось дообладнати
31 763 од. приладами обліку, що складає 21,3 %.
При цьому слід зазначити, що із 17 нових споживачів категорії «бюджетні
установи» у 15 відсутні вузли обліку, а із 107 нових споживачів категорії «інші
споживачі» відсутні прилади обліку у 35. По зазначених категоріях споживачів
відсоток забезпечення приладами обліку зменшився на 1,9 % та 1,0 % відповідно.
Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого
водопостачання КП «Міськводоканал» СМР приладами
комерційного обліку
Станом на 31.12.2015
Категорія

Багато
квартирні
будинки
Приватні
будинки
Бюджетні
установи
Інші
споживачі
Всього

Необхідна
кількість
станом на
31.12.2015

Фактичне
обладнання
станом на
31.12.2015

Станом на 01.09.2017

Залишилось
дообладнати
станом на
31.12.2015

Необхідна
кількість
станом на
01.09.2017

Фактичне
обладнання
станом на
01.09.2017

Залишилось
дообладнати
станом на
01.09.2017

од.

од.

%

од.

%

од.

од.

%

од.

%

128 925

95 425

74,0

33 500

25,9

127 430

98 045

76,9

29 385

23,1

17 024

14 727

86,5

2 297

13,5

17 196

14 893

86,6

2 303

13,4

762

752

98,7

10

1,3

779

754

96,8

25

3,3

3 638

3 623

99,6

15

0,4

3 745

3 695

98,6

50

1,4

150 349

114 527

76,2

23,8

149 150

117 387

78,7

31 763

21,3

35822

Станом на 13.10.2017 забезпечення споживачів послуг з централізованого
водопостачання КП «Міськводоканал» СМР приладами комерційного обліку не
змінився.
Ураховуючи зазначене, КП «Міськводоканал» СМР не виконало вимоги
пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.10.2016 № 1813 щодо наявності

3

встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг.
щодо
документального
підтвердження
наявності у власності або користуванні мереж,
2 підпункту 2.2.8 пункту споруд та інших об’єктів, необхідних для
2.2 Ліцензійних умов
провадження відповідного виду господарської
діяльності
Ліцензіатом використовується 16,060 км безгосподарчих зовнішніх самопливних
каналізаційних мереж та 15,0 км безгосподарчих зовнішніх водопровідних мереж.
Станом на 01.09.2017 ліцензіатом не надано документів щодо оформлення їх у
власність або користування.
Таким чином, ліцензіат не виконав вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від
06.10.2016 № 1813 щодо усунення порушення підпункту 2.2.8 пункту 2.2
Ліцензійних умов стосовно документального підтвердження наявності у
власності або користуванні мереж, споруд та інших об’єктів, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності.
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абзаців
дев’ятих
підпунктів 3.4.1, 3.4.3,
3.4.5
та
абзацу
сьомого
підпункту
3.4.4
пункту
3.4
Ліцензійних умов

щодо
здійснення
централізованого
водопостачання,
виробництва
на
етапах
підйому та очищення води, транспортування
питної води, відведення стічних вод на очисні
споруди та їх скиду після очищення із
застосуванням приладів обліку

Загальний стан забезпечення технологічними приладами обліку систем
централізованого водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» СМР
Точки
технологічного
обліку

Потреба
31.12.2015

Факт
31.12.2015

Відсоток
31.12.2015

Водопостачання
32
97

Потреба
01.09.2017

Факт
01.09.2017

Відсоток
01.09.2017

33

33

100

9
7
49

0
0
33

0
0
67,3

3

1

33,3

Підземні водозабори
Система ПРВ
НС ІІ-го підйому
НС ІІІ-го підйому
Всього

33

Очисні споруди
Каналізаційні насосні
станції
Всього
Всього
водопостачання та
водовідведення

3

0
0
0
0
32
65
Водовідведення
1
33,3

8

0

0

8

0

0

11

1

9

11

1

9

60

33

55

60

34

56,6

9
7
49

Перевіркою встановлено, що станом на 01.09.2017 у КП ««Міськводоканал»
СМР загальна кількість точок технологічного обліку в системі централізованого
водопостачання становить 49 од., з них обладнано приладами обліку 33 од. або
67,3 %.
Загальна кількість точок технологічного обліку в системі централізованого
водовідвення становить 11 од., з них обладнано приладами обліку 1од. або 9%.
Станом на 13.10.2017 загальний стан забезпечення технологічними приладами
обліку систем централізованого водопостачання та водовідведення не змінився.
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Таким чином, ліцензіат не виконав вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП
від 06.10.2016 № 1813 щодо усунення порушення абзаців дев’ятих підпунктів
3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов
стосовно здійснення централізованого водопостачання, виробництва на
етапах підйому та очищення води, транспортування питної води, відведення
стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх
скиду після очищення із застосуванням приладів обліку.

Ураховуючи викладене вище, Департамент ліцензійного контролю
пропонує:
1.
Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (54055, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 161,
код ЄДРПОУ 03352455, директор – Сагач Анатолій Григорович) за
невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня 2016
року № 1813 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» у частині усунення до 01вересня 2017 року
зазначених вище порушень.
2.
Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ до 30 червня 2018 року
усунути порушення в частині дотримання вимог:
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності
встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
підпункту 2.2.8 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо документального
підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших
об’єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської
діяльності;
абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзацу сьомого підпункту
3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого
водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води,
транспортування питної води, відведення стічних вод та їх скиду після
очищення із застосуванням приладів обліку.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

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

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних послуг, від 06
жовтня 2016 року № 1813
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 листопада 2017 року на
засіданні,
яке
проводилось
у
формі
відкритого
слухання,
Акта позапланової перевірки від 13 жовтня 2017 року № 177, проведеної на підставі
постанови НКРЕКП від 09 лютого 2017 року № 182, наказу НКРЕКП від 25 вересня
2017 року № 62, посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 25
вересня 2017 року № 215, установлено, що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (40009, м. Суми, Білопільський
шлях, буд. 9, код ЄДРПОУ 03352455, ліцензія безстрокова, директор – Сагач
Анатолій Григорович) не виконало постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня
2016 року № 1813 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення», а саме, не усунуло до 01 вересня 2017 року порушення 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, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 року за № 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови), зокрема:
підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункт 2.2.8 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо документального
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підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших
об'єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
абзаци дев’яті підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзац сьомий підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого водопостачання,
виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води,
відведення стічних вод та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;
Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії»,
статей 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.
Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, код ЄДРПОУ
03352455, директор – Сагач Анатолій Григорович) за невиконання постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг,
від
06
жовтня
2016
року
№
1813
«Про
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення» у частині усунення до 01 вересня 2017 року порушень:
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункту 2.2.8 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо документального
підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших
об'єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
абзаців дев’ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого водопостачання,
виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води,
відведення стічних вод та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку.
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.
Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:
до 30 червня 2018 року усунути порушення:
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо наявності встановлених
приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;
підпункту 2.2.8 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо документального
підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших
об'єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
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абзаців дев’яті підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзац сьомий підпункту 3.4.4
пункту 3.4 Ліцензійних умов щодо здійснення централізованого водопостачання,
виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води,
відведення стічних вод та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

_______________________ 2017 року

_________________

