
звIт
про повтOрне вiдстеження результативностi регуляторного акта -

рiшення виконавчого KoMiTery Щнiпровськоi MicbKoT Ради вiд 01.09.2020

3ц 908 uПро затвердження Правил приймання стiчних вод до систем

централiзованого водовiдведення м. Щнiпра>>

1. Вид та назва регуляторного акта, результативнiсть якого

вiдстеяtу€ться
Рiшення виконавчого KoMiTeTy Щнiпровськот MicbKoT Ради вiд 01.09.2020

JYs 90s кПро затвердження Правил гrриймання стiчних вод до систем

централiзованого водовiдведення м. Щнiпра>.

2. Виконавець заходiв з вiдстеэкення

щепартамент благоустрою та iнфраструктури Щнiпровськот MicbkoT Ради

(49000, УкраIна, м. 
- 
Днiпро, ВУЛ. Володимира Мономаха, буд, |7,

blagodep@dniprorada. gоч.uа, departamentbl ag@ukr, net),

3. Щiлi прийняття регуляторного акта
I-{iлями державного регулювання цього регуляторного акта с запобiгання

порушенням у роботi .й.rar" централiзованого водовiдведення, гtiдвищення

.фъпr"uпостi роботи системи i безпеки iT експлуатацiт та забезпечення охорони

навколишнього природного середовища вiд забруднення скидами стiчних вод

споживачiв за рахунок:
забезпечення безаварiйноi роботи системИ централlЗованогО

водовiдведення (запобiгання замулюванню, зажирюванню, закупорцi

трубопрОводiв, а тако>lt агресивНому вплИву забруднюючих речовин на матерiал

труб, колодязiв, устаткування);
забезпечення стiйкоТ роботи мiських очисних споруД, полlпшеннЯ

очищення стiчних вод (запобiгання порушенню технологiчного режиму очищення

стiчних вод унаслiдок наднормативного (токсичного) надходження забрулнюючих

речовин); .

встановлення допустимих концентрацiй для кожноТ забрулнюючоi

речовинИ, Що може скидатися споживачами в систему каналiзацii,

Ъiдповiдальностi та мiри впливу за Тх порушення, а такОж вiдобРаженнЯ мiсцевиХ

особливостей приймання стiчних вод у Micbky каналiзацiю;

плorruyuurrn" пiдприсмств, органiзацiй, установ та фiзичних осiб

гriдприемцiв дотримуватись установлених норм допустимих концентрацiй

забруднюючих р."оrr, стiчних вод при скидi в MicbKi каналiзацiйнi мерехti;

- покращення якостi рiчковот води в рекреацiйнiй зонi.

4. CTpol< виI{онання заходiв з вiдсте}кення
20 .09 .2021-08. t0.202L

5. Тип вiдстеження
Повторне.



6. Методи одержання результатiв вiдстеження

для проведення повторного вiдстеження використовувались
одерх{ання результатiв вiдстеження: статистичний та соцiологiчний.

2 методи

7. Щанi та припущення, на ocнoBi яltих вiдстеrкувалася резульТативнiСть,
а такох( способи одержання даних

вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснювалося шляхом
аналiзу наявноТ облiковоТ та звiтноi iнформацii департаменту благоУстроЮ Та

iнфраструктури Щнiпровськоi MicbKoi ради, Комунального пiдприемСтва

кЩнiпроводоканал)) .ЩнiпровськоТ мiськоi ради та проведення консультацiЙ З

представниками суб'сктiв господарювання _ споживачiв послуг.

8. Кiлькiснi та якiснi показники результативностi регуляторного акТа

Поt<азltt,tt<

розул ы,а,гI,t Bl tocтi
20l9 piK 2020 piK

202l piK
(оч iKyBatre Btll<otlat lt,tя)

I 2 3 4

Кiлькiснi:

Кiлы<iсть забрудttlоtочоТ pctIol]llllt,| в стiчt,tлtх водах:

Хiмiчне спо)l(l.tl]аltl|я

киснlо (XCI()
I-{CA - 8563,50 г/пl'

ЛСА * 994В,50 г/м]
ПСА * 2950,00 г/м]

I_{CA - 8255,5 г/шl'

JIСА - 9l 00,0 г/м]
ПСА - 2500,0 г/м]

ЦСА - 7330,5 г/мJ
ЛСА - 8753,5 г/мз

ПСА - 2300,0 г/мз

ЗавI-tслi речовI,1tlи та

рqчов}IltI,1, ц{о

сплl.|l}аlо,l,ь

ЦСА * 5000,00 г/мЗ

ЛСА - 5000,00 г/м]
ПСА - 500О,00 г/мз

ЦСА - 4900,0 г/м]

ЛСА - 5000,0 г/м]
ПСА - 4725.0 г/м]

ЦСА,4680,0 г/м]
ЛСА - 4880,0 г/м]
ПСА - 4550,5 г/м]

Азот (cyivta азоr,у
органiчгtого та
ашtоrtiйltого)

ЦСА - l87,53 г/м'
ЛСА - l50,42 г/м3

ПСА - 75,46 г/r"r]

ЦСА - l78,25 г/м'
ЛСА- l44,5 г/м]
ПСА - 80,5 г/мr

ЦСА - l69,3 г/м'
ЛСА - l36,7 г/м1

ПСА - 72,5 г/м]

Фос(lор заl,алыIltl:i ЦСА - 93,73 г/мJ
ЛСА - 56,8l г/м]
ПСА - 20,22 г/плз

I-{CA - 87,6 г/rчr'

ЛСА - 62,0 г/м]
ПСА - 25,5 г/мr

ЦСА - 84,6 г/м:'

ЛСА - 52,0 г/м]
ПСА - 20,5 г/м]

I-iа(rга,l,а
t tа(lгtlltllоltl,к,гп

ЦСА- l0,42 г/t"t'

ЛСА - 5,63 г/м]
ПСА - 0 г/rчtз

ЦСА -9,88 г/шlJ

ЛСА -6,2 г/м]
ПСА - 1,4 г/мr

ЦСА -9,3 г/м'
ЛСА -5,4 г/мз

ПСА - 0,0 г/м3

)Кири рослипнi та
твариннi

ЦСА - 605,00 г/м'
ЛСА - 382,00 г/мr
ПСА - l20,60 г/rчl]

LICA -625,0 г/м'
ЛСА -300,0 г/м3

ПСА -l00,0 г/м]

ЦСА -5l5,0 г/мr'

ЛСд -285,0 г/плr

llCA -88,5 r/mrr

X.ltopl,tдtl ЦСА-22l5,8I г/м'
ЛСА - 363,27 г/м]
ПСА - 8500,00 г/мз

ЦСА -lB76,5 г/rчI'

JIСА -320,0 г/м]
ГIСА -6400,0 г/м3

ЦСА-l7l0,0 г/rчr'

ЛСА -300,0 г/шlз

ПСА -5700,0 г/м]

Суль(lаr,t,t ЦСА - 4l 1,26 г/пrr

ЛСА - 254,1б г/мз

ПСА - 82,55 г/мз

ЦСА -403,0 г/пr]

ЛСА -240,1 г/ьrr

ПСА -89,0 г/rчr]

ЦСА -375,8 г/мЗ

ЛСА -226,5 г/м]
ПСА -80,5 г/м]

сгlАр arliorrlri ЦСА - 84,75 г/мr
ЛСА- l9,90 г/м]

ПСА - 0 г/м3

ЦСА -8l ,8 г/м]
ЛСА -22,3 г/мj
ПСА -2,5г /м]

ЦСА -70,5 г/пrj

ЛСА-l7,6гlм]
ПСА -0,0 г/м]

Зruriзо ЦСА - 28,27 г/м'
ЛСА - 29,90 г/м]
ПСА - l2,46 г/м3

ЦСА *27,6 г/rut'

ЛСА -27,9 г/м]
ПСА -l4,2 г/м]

ЦСА -26,7 г/м'
ЛСА -27,1 г/пr3

ПСА - l4,9 г/пrr

кiлькiс,l,ь вllявлеllих
порушеIlь у .lacTt,ttli

по1,1алl]оl)lllа1,1,1 в llого
cKl]lty забllулнrоtочt,tх

речовI,|tl у cl.icTel\,ly

цеl lтрал iзоваl tого
во,ttовiдведеttttя, од.

бз7 405 365

Сума llадходlIсень гро-
пtових кошr,iв, }lapaxo-
l}tllillx за результа,гаlll1,1
перевiроt<, за переRлt-

шlеlll|я рiвrrя вмiс-rу

забllудlttоtочttх речо-
Btltt у стiчttих водах

сrrоllспвачiв, ulо сl(14да-

loTbcrl ло cl{cTe jll ll
rцеtrгралiзоваttого t]o-

довiдведсtttlя, грtt

5 39з 464,26
6 3lB l82,88 (з урахуваrtltям пiдвl,tщенttя

тари(lу та збiльшення обсягiв cтi,tttиx вод)
4 000 000,00



l 2 з 4

Якiсlri (у балыtil:t ctlcTeMi в Me)I(ax роздiлу IV)*:

Показrtлtt<tл якостi
стiчttих вод споI(иl}а-
чiв, що скtлдаtоться до
сис,l,емlл це1,1трzrлiзоRа-

2 2 3

PiBeHb поiнфорплова-
HocTi суб'ск,гiв госпо-
дарlованн'l

3 з 3

*оцiнка ступеня досягнення визначених цiлей здiйснюсться за чотирибальною системою, де:

к4> - цiлi прийняття регуляторного акта, якi MolttyTb бути досягнутi повною мiрою (проблема бiльше

iснувати не буде);
(з) - uiлi приЙняття регуляторного акта, якi можуть бути лосягнутi маЙже повноЮ мiроЮ (yci важливt

аспекти проблеми iснувати не будуть);
k2>l - цiлi прийняття регуляторного акта, якi можуть бути досягнутi частково (проблема значно зменшиться,

деякi ва)кливi та критичнi аспекти проблеми заJIишаться невирiшеними);
<1> - цiлi приЙняття регуляторного акта, якi не моlttуть бути лосягнутi (проблема продовжуе iснувати).

пiдвищення рiвня поiнформованостi громадян та суб'ектiв господарювання

щодо основних поло}кень регуляторного акта досягнуто шляхом його

оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Щнiпровськоi мiськоi Ради в меню
<Регуляторна полiтика)) та газетi <Наше MicTo>.

9. Оцiнка результатiв реалiзацiт регуляторного акта та ступеня

досягнення визначених цiлей
внаслiдок запровадження регуляторного акта В MicTi вдосконалено систему

вiдведення стiчних вод вiд промислових гriдприемств i об'ектiв господарськоi

дiяльностi. В цiлому дiя зазначеного регуляторного акта поЗИТивно ВПЛИВае На

стан приймання стiчних вод до систем централiзованого водовiдведення

м. Щнiпра. ,що системи централiзованого водовiдведення приймаються стiчнi води

сгIо}кивачiв, якi не призводять до порушення роботи каналiзацiйних мереж та

очисних споруд. Прийняття регуляторного акта позитивно впливас на

вдосконалення вiдносин мiж КП <Щнiпроводоканал) та сгIоживачами послуг з

водовiдведення, захист прав кп <.щнiпроводоканал)) та споживачiв, сприяе

уникненню екологiчно небезпечних ситуацiй.
застосування Правил приймання стiчних вод до систем централiзованого

водовiдведення м. [нiпра слiд вважати доцiльним, обrрунтованим та таким, Що

вiдповiдас вимогам чинного законодавства УкраТни.
перiодичнi вiдстеження результативностi регуляторного акта буде проведено

у термiни, визначенi Законом Украiни uпро зааади державноi регуляторноi
полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>.

Борис ФIЛАТОВ
Е. С. Пrдтrубний

N4iський голова

саiчtiлt,tк олексi
,Щовгаtlь А


