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Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 16 березня 2017 року № 287»
(«Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» 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
ДЕРЖАВНОГО
МІЖРАЙОННОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОЗАХІДНИЙ ДОНБАС» (далі – ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»), за
результатами якої складено Акт від 27 лютого 2017 року № 5, та прийнято
постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 16 березня 2017 року № 287
«Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРОЗАХІДНИЙ ДОНБАС» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення» (далі – Постанова).
Відповідно до пункту 2 постанови
до 31 грудня 2017 року усунути порушення:
пункту
2.1
Ліцензійних
умовщодо дотримання вимог
актів законодавства, а саме
абзацу четвертого частини
другої
статті
16
Закону
України «Про питну воду,
питне
водопостачання
та
водовідведення»
щодо
провадження діяльності на

Підприємство

зобов’язане

ДМП
ВКГ
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
ДОНБАС» листом від 26 грудня 2017 року
№ 456 повідомило про стан усунення
порушення та звернулось з клопотанням
про продовження терміну усунення
порушення до 01.07.2018.
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підставі державного акта на
право
постійного
користування або на право
власності на землю
Відповідно до Акту перевірки від 27 лютого 2017 року № 5 (далі – Акт
перевірки), станом 31.12.2016 із 12 земельних ділянок, які використовуються
Підприємством для виробничих потреб, державні акти на право постійного
користування або власності на землю оформлені на 9 земельних ділянок, 3
земельні ділянки або 25% не були оформлені відповідно до вимог чинного
законодавства.
Станом на 31.12.2017 із 3-х земельних ділянок, які потребували
оформлення, на 2 ділянки оформлена технічна документація, на 1 ділянку
вирішується питання в судовому порядку про витребування земельної ділянки
з чужого незаконного володіння.
ДМП
ВКГ
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
підпункту 2.2.7 пункту 2.2
ДОНБАС» листом від 26 грудня 2017 року
Ліцензійних
умов
щодо
№ 456 повідомило про стан усунення
наявності
встановлених
порушення та звернулось з клопотанням
приладів обліку у кожній точці
про продовження терміну усунення
розподілу послуг
порушення до 01.07.2018.
Стан забезпечення приладами комерційного обліку
Категорія

Приватні будинки
Бюджетні установи
Інші споживачі
Всього:

Необхідна
кількість, од.

Фактичне
обладнання,
од.

Забезпечення, %

Залишилось
обладнати

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2017

01.07.2018

7246
18
1116
8380

7246
18
1116
8380

6864
18
1116
7998

6864
18
1116
7998

94,7
100,0
100,0
95,4

94,7
100
100
95,4

382
0
0
382

Забезпечення споживачів централізованого водопостачання приладами
комерційного обліку в загальному по Підприємству станом на 31.12.2016
складало 95,4%.
Категорії споживачів «Бюджетні установи» та «Інші споживачі»
приладним обліком забезпечені в повному обсязі на 100%.
Населення приватних будинків забезпечено приладним обліком із 7246
обладнано 6864 будинків або 94,7%.
Вцілому по Підприємству обладнано із 8380 будинків 7998 або 95,4%,
залишилось обладнати приладами обліку 382 приватні будинки або 4,6% від
загальної кількості будинків.
ВКГ
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
підпункту 3.2.3 пункту 3.2 ДМП
ДОНБАС» листом від 26 грудня 2017 року
Ліцензійних умов
щодо
своєчасного
забезпечення № 456 повідомило про стан усунення
порушення та звернулось з клопотанням
контрольно-вимірювальних
інструментів і приладів, а про продовження терміну усунення
також відповідних приладів порушення до 01.07.2018.
обліку, повірки або державної
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метрологічної атестації засобів
вимірювальної техніки, на які
поширюється
державний
метрологічний нагляд
Станом на 31.12.2017 із 5 приладів технологічного обліку, які
потребували повірки, Підприємством повірено 3 одиниці, а 2 одиниці
знаходяться на повірці в ПП ПТФ «ЛІТ».
ВКГ
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
абзаців дев’ятих підпунктів ДМП
3.4.1, 3.4.3 та абзацу сьомого ДОНБАС» листом від 26 грудня 2017 року
підпункту 3.4.4 пункту 3.4 № 456 повідомило про стан усунення
порушення та звернулось з клопотанням
Ліцензійних умов
щодо
здійснення
централізованого про продовження терміну усунення
водопостачання, виробництва порушення до 01.07.2018.
на етапах підйому та очищення
води, транспортування питної
води із застосуванням приладів
обліку
Відповідно до Акту перевірки із необхідних 23 технологічних приладів
обліку системи централізованого водопостачання встановлено 14 або 60,9%.
Решта 9 приладів технологічного обліку системи централізованого
водопостачання були включені Підприємством до проекту «Реконструкція
вузлів обліку води та електроенергії ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»,
враховуючи перекидання в маловодні регіони», розробленого на замовлення
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровсської ОДА.
Станом на 31.12.2017 проект виконаний за рахунок обласного
бюджету. Підприємством проводиться робота з прийняття вузлів обліку на
баланс.
Ураховуючи звернення ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
листом від 26 грудня 2017 № 456, та керуючись п.7.4 Порядку контролю за
дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Частину першу пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
16 березня 2017 року № 287 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ
ДОНБАС»
за
порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» викласти в такій редакції:
«до 01 липня 2018 року забезпечити:
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю згідно із Законом України «Про
питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
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наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
своєчасне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і
приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної
метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд;
провадження господарської діяльності з виробництва на етапах підйому
та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та
очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її
скидання 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)

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 17 березня 2017 року № 287
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 ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»
(лист від 26 грудня 2017 року № 456), Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Частину першу пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
16 березня 2017 року № 287 «Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ
МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» викласти в такій редакції:
«до 01 липня 2018 року забезпечити:
провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного
користування або на право власності на землю згідно із Законом України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу
послуг;
своєчасне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і
приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної
метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд;
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провадження господарської діяльності з виробництва на етапах підйому
та очищення, транспортування, постачання питної води, з відведення та
очищення стічної води на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її
скидання 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)
____________________ 2018 року
________________

