ПОГОДЖЕНО:
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 15 червня 2017 року № 19-р»
(«Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА
ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»)
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
ЛИСИЧАНСЬКОГО
КОМУНАЛЬНОГО
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ,
РЕАЛІЗАЦІЇ
ВОДИ
ТА
ОЧИЩЕННЮ
СТОКІВ
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
(далі
–
ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено
Акт від 05 травня 2017 року № 66, та прийнято розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 15червня 2017 року № 19-р «Про усунення порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ,
РЕАЛІЗАЦІЇ
ВОДИ
ТА
ОЧИЩЕННЮ
СТОКІВ
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (далі – Розпорядження).
Відповідно до розпорядчої частини Розпорядження Підприємство
зобов’язане до 31 грудня 2017 року усунути порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов ЛКСП«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом
у частині дотримання вимог від 19 грудня 2017 року № 01/4205 повідомило
актів законодавства, якими про стан усунення порушення та звернулось з
регулюється діяльність у клопотанням про продовження терміну
сфері природних монополій і усунення порушення до 31.12.2018.
сфері
централізованого
водопостачання
та
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водовідведення,
зокрема
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
Відповідно до Акту перевірки від 05 травня 2017 року № 66 (далі – Акт
перевірки) із 45 земельних ділянок, які використовувалися Підприємством для
виробничих потреб, державні акти на право постійного користування або
власності на землю належним чином оформлені на 15 земельних ділянок. 30
ділянок або 67% потребували оформлення відповідно до вимог законодавства.
Станом на 20.12.2017 Підприємством укладено з Комунальним
підприємством «ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР»
договора від 12 червня 2017 рік та 18 грудня 2017 рік на виконання 16 проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
На 14 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, за
пропозицією Комунального підприємства «ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР», через завантаженість,
Підприємством
планується укласти договори у 2018 році.
ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
підпункт 2.2.1 пункту 2.2.
листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205
Ліцензійних умов щодо
повідомило про стан усунення порушення та
наявності у ліцензіата
звернулось з клопотанням про продовження
договорів (попередніх
терміну усунення порушення до 31.12.2018.
договорів) зі споживачами
відповідно до чинного
законодавства
Відповідно до Акту перевірки, станом на 31 грудня 2016 року, із 61 554
необхідних договорів про надання послуг з централізованого водопостачання
та водовідведення було укладено 41 299 або 67,09%, зокрема:
по категорії бюджетні установи з 66 укладено 66, що становить
100%;
інші споживачі з 814 укладено 814, що становить 100%;
населення багатоквартирних будинків – з 33 184 укладено 26 386,
що становить 77,19%;
населення приватних будинків – з 26 490 укладено 14 033, що
становить 52,98%.
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Станом на 20.12.2017 рівень укладення договорів про надання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення вцілому по Підприємству
не змінився та склав 67,09%.
Через тимчасову відсутність споживачів, у зв’язку з пошкодженням
будинків та мереж водопостачання та водовідведення, Підприємством
проводиться інвентарізація особових рахунків з метою впорядкування
нарахувань та укладання договорів на послуги.
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Залишилось укласти
договорів станом
20.12.2017

Кількість укладених
договорів станом на
20.12.2017

3.1

Кількість споживачів
станом на 20.12.2017
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Відсоток укладених
договорів станом на
31.12.2016

2

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

Кількість укладених
договорів станом на
31.12.2016

1

Категорія
споживачів

Кількість споживачів
станом на 31.12.2016

№
з/п

Відсоток укладених
договорів станом на
20.12.2017

Інформація про кількість договорів, укладених ліцензіатом із споживачами

ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних
листом від 19 грудня 2017 року
умов щодо наявності встановлених
№ 01/4205 повідомило про стан
приладів обліку в кожній точці
усунення порушення та звернулось з
розподілу послуг
клопотанням
про
продовження
терміну усунення порушення до
31.12.2018.
Забезпечення споживачів приладами комерційного обліку станом на
31.12.2016, в цілому по Підприємству складало 66,85%, зокрема:
- багатоквартирні будинки – з 827 обладнано 0 (0%);
- приватні будинків – з 26 490 обладнано 17 923 (67,66%);
- бюджетні організації – з 236 обладнано 200 (84,75%);
- інші споживачі – з 1 093 обладнано 1 027 (93,96%)
Забезпечення споживачів приладами комерційного обліку станом на
20.12.2017, в цілому по Підприємству склало 76,02%, зокрема:
- багатоквартирні будинки – із 827 обладнано 0 (0%);
- приватні будинків – із 26 490 обладнано 20 449 (77,2%);
- бюджетні організації – із 236 обладнано 236 (100%);
- інші споживачі – із 1 093 обладнано 1 093 (100%)
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Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого водопостачання
приладами комерційного обліку

Категорія
Багатоквартирні
будинки
(загальнобудинк
овий облік)
Приватні будинки
Бюджетні
установи
Інші споживачі
Всього:

Необхідна
кількість,
од.на
31.12.2016

Фактичне
обладнаня
од. на
31.12.2016

%
забезпечен
ня
31.12.2016

Необхідна
кількість,
од,на
20.12.2017

Фактичне
обладнаня
од,
20.12.2017

20.12.2017

Залиши
лось
забезпе
чити
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0
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0
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1027
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93,96
66,85

1093
28 646

1093
21 778

100
76,02

0
6 868

підпункт 3.2.3 пункту 3.2
Ліцензійних
умов
щодо
своєчасного
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

% забезпе
чення

ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом від19
грудня 2017 року № 01/4205 повідомило про
стан усунення порушення та звернулось з
клопотанням про продовження терміну
усунення порушення до 31.12.2018.

Станом на 31.12.2016 із 13 встановлених в системі централізованого
водопостачання та водовідведення приладів технологічного обліку, порушені терміни
повірки для 11 приладів, або 84,6 %.
Станом на 20.12.2017 із 13 встановлених в системі централізованого
водопостачання та водовідведення приладів технологічного обліку, порушені терміни
повірки 4 лічильників-витратомірів РМ-5 або 69,2%.
Лічильники-витратоміри РМ-5 виробництва ТБН «Енергосервіс» м. Москва не
мають сертифікату відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженого типу та не
внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України. У зв’язку з чим
Підприємством буде проведена їх заміна.
Дані про повірку приладів технологічного обліку
Вид
діяльності
Водопоста
чання
Водовідве
дення
ВСЬОГО:

Кількість
приладів

Своєчасно
повірені

Відсоток

Кількість
приладів

Своєчас
но
повірені

Відсоток

Залишилось

12

2

16,6

12

8

66,6

4

1

0

0

1

1

1

0

13

2

15,3

13

9

69,2

4

5

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 на етапах транспортування
стічних вод на очисні споруди та їх
скиду
після
очищення
із
застосуванням приладів обліку

ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» листом
від 19 грудня 2017 року № 01/4205
повідомило
про
стан
усунення
порушення та звернулось з клопотанням
про продовження терміну усунення
порушення до 31.12.2018.

Кількість об’єктів од.

Кількість точок обліку

Точки
технологічного
обліку

31.12.2016

20.12.2017

31.12.2016

20.12.2017

31.12.2016

20.12.2017

20.12.2017

Відсоток

Обладнано
Кількість
точок
обліку
31.12.2016

Потреба

Необхідно

Станом на 31.12.2016, з необхідних 97 приладів технологічного обліку системи
централізованого водопостачання, в наявності було12 або 12,3%.
З необхідних 23 приладів технологічного обліку системи водовідведення в
наявності 1 або 4,3%.
Станом на 20.12.2017 забезпечення приладами технологічного обліку систем
водопостачання та водовідведення не змінився.
Стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого
водопостачання та водовідведення

Підземні водозабори
Система ПРВ
Всього

72
10
82

72
10
82

Водопостачання
72
25
97
Водовідведення

72
25
97

0
12
12

0
12
12

0
48
12,4

0
48
12,4

72
13
85

Очисні споруди
Каналізаційні насосні
станції
Всього

5

5

6

6

1

1

16,6

16,6

5

17

17

17

17

0

0

0

0

17

22

22

23

23

1

1

4,3

4,3

22

20.12.2017

Ураховуючи звернення ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
листом від 19 грудня 2017 року № 01/4205, та керуючись п. 7.4 Порядку
контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Розпорядчу частину розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
15червня 2017 року № 19-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
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водовідведення ЛИСИЧАНСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА
ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» викласти в такій
редакції:
«ЛИСИЧАНСЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА
ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ «ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (93106, Луганська
область, місто Лисичанськ, вулиця ім. В. Сосюри, будинок 168, код ЄДРПОУ
03339851,
директор
–
Лисенко
Євген
Володимирович)
до
31 грудня 2018 року усунути порушення:
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 у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами
відповідно до чинного законодавства;
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)

Р О З П ОР ЯД Ж ЕН Н Я
№ _______________

___________________
Київ

Про
внесення
зміни
до
розпорядження
Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від
15 червня 2015 року № 19-р
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
ЛИСИЧАНСЬКОГО
КОМУНАЛЬНОГО
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ,
РЕАЛІЗАЦІЇ
ВОДИ
ТА
ОЧИЩЕННЮ
СТОКІВ
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» (лист від 19 грудня 2017 року № 01/4205),
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ВИРІШИЛА:
Розпорядчу частину розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 15 червня 2015 року № 19-р «Про усунення порушень
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
централізованого водопостачання та водовідведення ЛИСИЧАНСЬКОГО
КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО
ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ» викласти в такій редакції:
«ЛИСИЧАНСЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА
ОЧИЩЕННЮ
СТОКІВ
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
(93106,
Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця ім. В. Сосюри, будинок 168,
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код ЄДРПОУ 03339851, директор – Лисенко Євген Володимирович) до
31 грудня 2018 року усунути порушення:
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 у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі
споживачами відповідно до чинного законодавства;
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 води 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
розпорядження
про
внесення
зміни
надіслано
(отримав)______________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію
розпорядження)
____________________ 2018 року
_________________

