
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення 
виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.01.2019 №24 «Про 
затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Запоріжжя» 
 

Відповідно до статей 9,13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради «Про затвердження змін до Правил 

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення                              

м. Запоріжжя». 

Регуляторний акт розроблений на виконання Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-ХІІ зі 

змінами, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» від 10.01.2002 №2918-ІІІ зі змінами, Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних 

вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру 

плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення» враховує зміни лімітів на скидання 

забруднюючих речовин у водойму, які встановлені для КП «Водоканал» 

органами Державного агентства водних ресурсів України в дозволі на 

спеціальне водокористування, та визначає допустимі концентрації 

забруднюючих речовин, що можуть скидатися до системи централізованого 

водовідведення міста. 

Нові допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах 

споживачів м. Запоріжжя розроблені ТОВ «Науково-виробничий центр 

«Еководпроект» відповідно до Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення від 01.12.2017 №316, безпосередньо для 

очисних споруд м. Запоріжжя з урахуванням ефективності видалення кожного 

забруднення на міських очисних спорудах. 

З проєктом рішення та аналізом регуляторного впливу зазначеного 

регуляторного акту можна ознайомитись на офіційному сайті Запорізької 

міської ради. 

Зауваження та пропозиції до регуляторного акта від фізичних та 

юридичних осіб приймаються розробником проєкту регуляторного акта – 

департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької 

міської ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проєкту даного 

регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу в 

електронному вигляді на електронну адресу департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради: 

reception.djkg@zp.gov.ua та поштову адресу департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради: 69126,              

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України,46а. 
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