
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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» 

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування України», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», наказом 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», у зв’язку з введенням в дію нових нормативів гранично 

допустимого скидання центральних очисних споруд мереж каналізації міста 

Запоріжжя, з метою забезпечення надійної роботи очисних споруд каналізації 

лівобережної частини міста (ЦОС-1), правобережної частини (ЦОС-2) 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 28.01.2019 №24 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя» таким чином: 

додаток 1«Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що 

скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення                           

м. Запоріжжя» до Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Запоріжжя викласти у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора 

ГОРДИНСЬКОГО та на постійну комісію міської ради з питань 

життєзабезпечення міста (Олексій БАСОВ). 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій  КУРТЄВ 

 

 

 



Додаток 1 
до Правил приймання стічних 
вод до системи централізованого 
водовідведення м. Запоріжжя 

 
 

Допустимі концентрації 

забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються споживачами до 

системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя 

 

№ 

п/п 

Показники якості стічних 

вод 

Допустимі концентрації (ДК), мг/дм3 

Для споживачів, стічні 

води яких надходять до 

ЦОС-1 

Для споживачів, 

стічні води яких 

надходять  

до ЦОС-2 

1 рН 

(водневий показник рН) 
6,5-9,0 6,5-9,0 

2 Азот амонійний 37,63 29,37 

3 Завислі речовини 248,40 247,40 

4 БСК5(біохімічне 

споживання кисню,  

5 діб, мг О2/дм3) 

230,60 231,60 

5 ХСК 

(хімічне споживання 

кисню, мгО2/дм3) 

400,00 401,20 

6 Хлориди 135,00 151,00 

7 Сульфати 93,00 134,60 

8 Нафтопродукти 1,26 1,17 

9 Фосфати 14,10 14,58 

10 Нітрати 3,88 3,96 

11 Нітрити 0,98 0,69 

12 СПАР (АПАР - аніонні 

поверхнево-активні 

речовини) 

1,42 1,44 

13 Залізо загальне 1,19 1,14 

14 Жири 10,11 10,02 

15 Феноли 0,020 0,020 

16 Мідь 0,061 0,044 

17 Нікель 0,011 0,010 

18 Хром+3 0,005 0,005 

19 Цинк 0,010 0,009 

20 Сухий залишок  701,2 801,6 

 

Для інших показників ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що 

скидаються до системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя 

приймаються у відповідності до гранично допустимих концентрацій 



забруднюючих речовин для водних об’єктів комунально-побутового 

водокористування. 

Для стічних вод, що скидаються споживачами до системи 

централізованого водовідведення на зливні пристрої виробника, ДК 

приймаються з урахуванням розбавлення. 

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради       Cергій ПОЛЬОВИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до 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 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», КП «Водоканал» були розроблені місцеві Правила приймання 

стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя, які 

затверджені рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

28.01.2019 №24. 

Правила приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Запоріжжя враховують місцеві особливості приймання та 

очищення стічних вод, а також визначають допустимі концентрації 

забруднюючих речовин (надалі - ДК), що можуть скидатися споживачами до 

системи централізованого водовідведення міста Запоріжжя, які є додатком 1 до 

Правил. 

Підставою для внесення змін до додатку 1 до Правил в частини 

затвердження нових ДК, стало встановлення  у 2022 році органами Державного 

агентства водних ресурсів України нових лімітів на скидання забруднюючих 

речовин у водойму для КП «Водоканал». Як наслідок, виникла потреба у 

розробці та перегляді ДК забруднюючих речовин, тобто, у внесенні змін у 

Додаток 1 до Правил.   

Розрахунок ДК виконувався Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробничий центр «Еководпроект» згідно з Правилами приймання 

стічних вод до систем централізованого водовідведення №316.  

ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів м. Запоріжжя 

були розроблені безпосередньо для очисних споруд м. Запоріжжя лівого берега 

(ЦОС-1) та правого берега (ЦОС -2), з урахуванням ефективності видалення 

кожного забруднення на міських очисних спорудах. Для розробки ДК були 

використані фактичні дані середньодобових витрат стічних вод на вході на 

очисні споруди та середньодобові витрати стічних вод підприємств, 

концентрації забруднюючих речовин у господарсько-побутових та 

промислових стічних водах по місту Запоріжжю.  

Розроблені ДК повинні забезпечити приймання, відведення і очищення 

стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи 

централізованого водовідведення та очисних споруд із дотриманням вимог 

Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. 

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради      Cергій ПОЛЬОВИЙ  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0097-13/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0097-13/paran8#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту 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» 

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «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»» здійснено на підставі Закону 

України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту». 

Назва регуляторного акта: «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» 

Регуляторний орган: Виконавчий комітет Запорізької міської ради 

Розробник документа: Департамент з управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради. 

І. Визначення проблеми 

Система централізованого водовідведення м. Запоріжжя призначена для 

приймання, відведення та очищення стічних вод споживачів з подальшим 

скидом їх у річку Дніпро. Якість очистки стічних вод на скиді у річку Дніпро 

повинна відповідати гранично допустимому скиду(надалі - ГДС), відповідно 

затвердженого для КП «Водоканал» дозволу на спеціальне водокористування.  

До системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя приймаються 

стічні води, які за якістю і режимом скиду повинні відповідати вимогам Правил 

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення                        

м. Запоріжжя, затверджених рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 28.01.2019 №24 (надалі - Правила).  

Правила враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних 

вод, а також визначають допустимі концентрації забруднюючих речовин 

(надалі - ДК), що можуть скидатися споживачами до системи централізованого 

водовідведення м. Запоріжжя, які є додатком 1 до Правил. 

 У зв’язку зі змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у р.Дніпро, 

встановлених для КП «Водоканал» органами Державного агентства водних 

ресурсів України в дозволі на спеціальне водокористування, виникла потреба 

перегляду ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів                               

м. Запоріжжя.  

 Проєкт регуляторного акту розроблено з метою встановлення 

споживачам допустимих концентрації забруднюючих речовин у відповідності з 

нормативами ГДС, спрямованих на запобігання порушення у роботі мереж і 

споруд каналізації, ефективної роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації. 

Прийняття регуляторного акту забезпечить часткову компенсацію витрат                   

КП «Водоканал» на очищення стічних вод та сприятиме забезпеченню охорони 



навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод 

споживачами. 

Вирішення проблеми за даними 2021 року: 
Витрати КП «Водоканал» на очищення 

стічних вод 

Компенсація суб’єктами 

господарювання витрат                             

КП «Водоканал» на очищення стічних 

вод 

76 645,13 тис. грн. 13 893, 56 тис. грн. 

Вирішення проблеми після прийняття регуляторного акту  

Витрати КП «Водоканал» на очищення 

стічних вод 

Компенсація суб’єктами 

господарювання витрат                              

КП «Водоканал» на очищення стічних 

вод  

76 645,13 тис. грн. 13 893, 56 тис. грн. 

 Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на 

Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Законі України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 №2918-III, постанові 

Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465 «Про затвердження Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», Правилах 

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, 

затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року №56/31508; 

Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди 

стічних вод до систем централізованого водовідведення затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 01.12.2017 №316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 січня 2018 року №57/31509. 

 Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так – 

Держава, у т.ч.:   

Орган місцевого самоврядування Так – 

Суб’єкти господарювання Так – 

У т.ч. суб’єкти малого, та мікро підприємництва Так – 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженнями на затвердження змін до місцевих Правил приймання стічних 

вод, встановлення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних 

водах споживачів. 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Цілями державного регулювання є визначення дооппууссттииммиихх  ккооннццееннттрраацціійй 

забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються споживачами до 



системи централізованого водовідведення м. Запоріжжя з урахуванням 

величини лімітів на скид забруднюючих речовин, які визначені у Дозволі на 

спеціальне водокористування, виданому КП «Водоканал» відповідно до статті 

49 Водного кодексу України та технічної спроможності очисних споруд                     

м. Запоріжжя лівого берега (ЦОС-1) та правого берега (ЦОС -2), з урахуванням 

ефективності видалення кожного забруднення. 

 

Ш. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей. 

1. Визначення альтернативних способів. 

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених 

цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні: 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Неприйняття регуляторного акту «Про 

затвердження змін до Правил приймання 

стічних вод до системи централізованого 

водовідведення міста Запоріжжя» 

Альтернатива є неприйнятною оскільки 

не забезпечує досягнення цілей.  

 

Альтернатива 2 

Прийняття запропонованого 

регуляторного акту 

 

Створює умови для приймання стічних 

вод споживачів до каналізації міста, за 

яких не порушується робота 

комунальних каналізаційних мереж та 

споруд, забезпечується вимоги 

природоохоронного законодавства щодо 

запобігання забруднення водного об’єкту 

зворотними водами. 

  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

 

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер 

інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання. 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави. 

 

Таблиця 1 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні Альтернатива є 

неприйнятною, оскільки 

не забезпечує досягнення 

поставленої мети. 

Альтернатива 2 Реалізація державної політики у 

сфері водовідведення. Виконання 

вимог Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та 

водовідведення» Забезпечення 

безаварійної роботи системи 

централізованого водовідведення; 

забезпечення стійкої роботи 

міських очисних споруд 

Витрати на 

адміністрування даного 

регуляторного акту 

спеціалістами органу 

місцевого 

самоврядування. 



каналізації; забезпечення 

екологічної безпеки; забезпечення 

дотримання прав і законних 

інтересів суб’єктів господарювання 

щодо встановлених допустимих 

концентрацій забруднюючих 

речовин у стічних водах 

споживачів. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 

 

Таблиця 2 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Не вбачається. 

Альтернатива 2 Забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища від 

забруднення скидами стічних вод 

споживачів. 

Забезпечення належного санітарного 

стану території міста. 

Витрати часу на 

ознайомлення 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

 

Таблиця 3 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію 

регулювання, одиниць на момент 

підготовки регуляторного акту* 

18 308 1014 7536 8876 

Питома вага групи у загальній 

кількості, % 
0,2% 3,5% 11,4% 84,9% 100% 

  

Відповідно до даних КП «Водоканал» кількість суб’єктів господарювання, що 

користуються послугами з водовідведення станом на 01.04.2022 –8876*. 

 За даними ГУ ДФС у Запорізькій області станом на 01.01.2022 на 

території міста Запоріжжя: 

- кількість суб’єктів господарювання - середніх підприємств - 308 од.; 

- кількість суб’єктів господарювання - малих підприємств – 7746 од., у 

т. ч. мікропідприємств – 6732 од; 

- загальна кількість фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані на 

території м. Запоріжжя – 37089 од.; 

- кількість суб’єктів господарювання - великих підприємств складає –  

18 од. (за даними 2020 року). 

 В той же час, Податковим Кодексом України не передбачено поділ 

суб’єктів господарювання на великі, середні, малі та мікропідприємства. 

 

 

 

 



Таблиця 4 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Додаткові витрати відсутні 

Альтернатива 2 Вигодою є запобігання 

порушень у роботі систем 

централізованого 

водовідведення, підвищення 

ефективності роботи міських 

очисних споруд і безпеки їх 

експлуатації; забезпечення 

охорони навколишнього 

природного середовища від 

забруднення скидами стічних 

вод суб’єктів господарювання.  

 

Витрати за скид стічних 

вод з понаднормативними 

забрудненнями, згідно 

порядку визначення 

розміру плати, що 

справляється за 

понаднормативні скиди 

стічних вод до системи 

централізованого 

водовідведення 

визначаються для кожного 

випадку окремо. Тобто 

відповідно до 

вищевикладеного порядку, 

розмір плати, що 

сплачуватимуть суб’єкти 

господарювання, за скид 

понад нормативно 

забруднених стічних вод 

буде залежати від об’єму 

стічних вод та 

перевищення допустимих 

концентрацій 

забруднюючих речовин.  

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього 

підприємництва. 

Таблиця 5 

Сумарні витрати за 

альтернативами 

Сума витрат, тис. грн. 

1 2 

Альтернатива 1.  720.00 

Альтернатива 2.  720.00 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених 

цілей розглянуто наступні питання: 

1. Неприйняття цього регуляторного акту (відмова від регулювання). 

2. Прийняття запропонованого регуляторного акту. Вартість балів 

визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення 

визначених цілей, де: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2


«4» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 

повною мірою (проблема більше існувати не буде); 

«3» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

«2» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 

частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 

проблеми залишаться невирішеними); 

«1» – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати). 

 

Таблиця 6 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за 4-бальною 

системою) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного балу 

1 2 3 

Альтернатива 1 0 Залишення існуючої на даний момент 

ситуації без змін є неприйнятною, оскільки 

не забезпечує досягнення поставленої 

мети. 

Альтернатива 2 3 Дана альтернатива створює умови для 

приймання стічних вод споживачів до 

каналізації міста, за яких не порушується 

робота комунальних каналізаційних мереж 

та споруд. Затвердження даного проекту 

регуляторного акта забезпечить досягнення 

встановлених цілей. 

 

Таблиця 7 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

1 2 3 4 

Альтернатива 1 – Відсутність 

можливостей щодо 

створення належних 

умов з охорони 

навколишнього 

природного 

середовища від 

забруднення 

скидами стічних вод 

та охорони 

поверхневих вод від 

забруднень 

Проблема  

продовжуватиме  

існувати, що не  

забезпечить 

досягнення  

поставленої мети. 



зворотними водами. 

Альтернатива 2 Вигодою є 

забезпечення 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища від 

забруднення 

скидами стічних 

вод споживачів. 

Витрати суб’єктів 

господарювання, 

пов’язані з 

виконанням 

договірних 

зобов’язань щодо 

дотримання 

допустимих 

концентрацій на скиді 

у міську систему 

водовідведення 

Затвердження 

цього 

регуляторного акта 

забезпечить 

досягнення 

встановлених цілей 

 

Таблиця 8 

Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 Залишення ситуації, що склалась, 

без змін, не забезпечить 

досягнення поставленої цілі. 

Отже, така альтернатива є 

неприйнятною. 

Неможливо об’єктивно 

встановити 

Альтернатива 2 Прийняття цього регуляторного 

акту дає максимальну можливість 

додержання норм чинного 

законодавства з охорони 

навколишнього середовища, а 

саме: 

- захисту здоров’я персоналу 

каналізаційних очисних споруд; 

- запобігання псуванню 

обладнання каналізаційних 

очисних споруд; 

- гарантування безперебійної 

роботи каналізаційних очисних 

споруд; 

- гарантування, що скиди стічних 

вод з очисних споруд не 

спричинять згубного впливу на 

навколишнє середовище. 

Саме такий спосіб дозволить 

досягнути поставлених цілей 

належним чином. 

Зміни в чинному 

законодавстві України, які 

можуть призвести до 

необхідності внесення змін 

до регуляторного акта. 

 

 

 

 

 

 



V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 

На підставі проведеного вище аналізу регуляторного впливу найбільш 

оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 2, тобто 

для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований 

регуляторний акт. Цілями державного регулювання для даного проекту 

регуляторного акту є: 

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи 

централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, 

закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на 

матеріал труб, колодязів, устаткування); 

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення 

технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного 

надходження забруднюючих речовин); 

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження 

забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами). 

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного 

впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради «Про затвердження змін до Правил 

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста 

Запоріжжя». 

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом 

місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у 

відповідності до вимог законодавства України про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме: 

- складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за 

впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення 

(внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та 

аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього; 

- оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою 

обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних 

осіб; 

- внесення проекту регуляторного акту (за наявності разом зі зведеною 

таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ, 

отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд 

виконавчого комітету міської ради; 

- у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш 

доступний спосіб для споживачів; 

- у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, 

періодичного) відстеження результативності дії регуляторного акта відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та 

заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий. 

 



VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно 

додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного 

нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів 

державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення 

штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних 

служб. 

Здійснено розрахунок витрат на суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва. Розрахунок витрат на запровадження державного 

регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено у додатку 3 до 

аналізу регулятивного впливу. 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Обмеження строку дії акта немає.  

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням 

можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до 

чинного законодавства України. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Результативність регуляторного акта буде визначатися за кількісними та 

якісними показниками: 

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

запропонованого регуляторного акту; 

- кількість здійснених відборів проб споживачів, стічні води яких 

підлягають контролю; 

- кількість відібраних проб, в яких виявлено перевищення гранично 

допустимих скидів забруднюючих речовин; 

- розмір надходжень до бюджету КП «Водоканал» від сплати суб’єктами 

господарювання через недотриманням умов даного регуляторного акта. 

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень інформованості 

суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення 

визначається кількістю осіб, що: 

- ознайомляться із зазначеним рішенням в мережі Інтернет на офіційній 

веб-сторінці Запорізької міської ради (https://zp.gov.ua/uk). 

 - отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого 

самоврядування; 

 - отримають регуляторний акт іншими шляхами. 

 



IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта. 

 

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься 

відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 

Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308. 

З метою оцінки ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених 

цілей результативність цього акта буде відстежуватися статистичним методом, 

шляхом аналізу статистичних та інших даних, наданих КП «Водоканал».  

 

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради       Cергій ПОЛЬОВИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до аналізу регуляторного 
впливу 

 
ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта  

 

№ 

з/п 

Витрати За перший 

рік, тис. грн. 

За 5 років, 

тис. грн. 

1. Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо, тис. грн.* 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті 

податків/зборів), тис. грн. 

0 0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності державним 

органам, тис. грн.* (витрати часу персоналу на 

звіт про якісний скид стічних вод) 

0,46 2,3 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням 

заходів державного нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних санкцій, виконання 

рішень/ приписів тощо), витрати на оплату 

за скид понаднормативних забруднень та 

усунення виявлених порушень ,тис. грн.* 

1,7  8,5 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, проведення 

незалежних/обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, інших експертиз, 

страхування тощо), тис. грн.* 

0 0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 

канцелярські товари тощо), тис. грн.*  
0 0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, тис. грн. 
0 0 

8 Інше (уточнити),тис. грн. 0 0 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 

8), тис. грн.* 
2,2 11,0 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва, на яких буде 

поширено регулювання, одиниць 

326 326 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість регулювання) 

(рядок 9 х рядок 10), тис. грн.* 

720 3 600 

* орієнтовні витрати 
 
 
 
 



Додаток 2 
до аналізу регуляторного 
впливу  

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ  

на адміністрування регулювання для суб’єктів  

великого і середнього підприємництва 

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових 

витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та 

прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. 

Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних 

службовців. 

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регулювання (Тест малого підприємництва) додаток 3. 

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва. 

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. 

 
Додаток 3 
до аналізу регуляторного 
впливу  

 

ТЕС малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання. 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 

розробником у період липня 2022 року. 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації 

(публічні консультації 

прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-

консультації прямі 

(інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, 

експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 



1 

Опитування суб’єктів 

господарювання в ході 

робочих зустрічей. 

Створення комісії з 

розгляду проекту рішення 

виконкому ЗМР «Про 

внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

від 28.02.2019 №24 «Про 

затвердження Правил 

приймання стічних вод до 

системи централізованого 

водовідведення                            

м. Запоріжжя» 

та Аналізу 

регуляторного впливу 

до проекту рішення. 

10 

Доведено інформацію про 

зміну лімітів на скид 

забруднюючих речовин у 

р. Дніпро, встановлених 

для КП «Водоканал» 

органами Державного 

агентства водних ресурсів 

України в дозволі на 

спеціальне 

водокористування,  

З метою запобігання 

порушень у роботі мереж і 

споруд каналізації, 

ефективної роботи споруд і 

безпеки їх експлуатації, 

виникла необхідність у 

перерахунку допустимих 

концентрацій 

забруднюючих речовин у 

стічних водах споживачів, 

враховуючи технологічні 

можливості очисних 

споруд каналізації міста.  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро та малі):  

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 8550 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1014 

(одиниць) та мікропідприємництва - 7536 (одиниць);  

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96,3 (відсотків) 

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 

господарювання»). 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

№ з/п Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичн

і (за 

наступний 

рік) 

Витрати 

за 

п’ять 

років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 

Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) Формула: кількість 

необхідних одиниць обладнання Х 

вартість одиниці, тис. грн.* 

0 0 0 

2 

Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний облік 

у визначеному органі державної 

влади чи місцевого 

0 0 0 



самоврядування 

Формула: 

прямі витрати на процедури 

повірки (проведення первинного 

обстеження) в органі державної 

влади + витрати часу на 

процедуру обліку (на одиницю 

обладнання) Х вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна 

кількість процедур обліку за рік) 

Х кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту 

малого підприємництва 

3 

Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

Формула: оцінка витрат на 

експлуатацію обладнання 

(витратні матеріали та ресурси 

на одиницю обладнання на рік) 

Х кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту 

малого підприємництва, тис. грн.* 

0 0 0 

4 

Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

Формула:оцінка вартості 

процедури обслуговування 

обладнання (на одиницю 

обладнання) Х  кількість 

процедур  технічного 

обслуговування на рік на одиницю 

обладнання Х  кількість 

необхідних одиниць обладнання 

одному суб’єкту малого 

підприємництва, тис. грн.* 

0 0 0 

5 
Інші процедури (уточнити),  

тис. грн.* 
0 0 0 

6 

Разом, тис. гривень* 

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 

4 + 5) 

0 0 0 

7 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

8550 

 

8 

Сумарно, тис. гривень* 

Формула:відповідний стовпчик 

«разом» Х  кількість суб’єктів 

малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

0 0 0 



регулювання (рядок 6 Х рядок 7) 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 

Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання 

(пошук тексту рішення на сайті 

Запорізької  міської ради) 

Формула: 

витрати часу на отримання 

інформації про регулювання, Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) 

0,1035 Х Х 

10 

Процедури організації виконання 

вимог регулювання 

Формула: витрати часу на 

підписання договору Х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата),тис. грн.* 

0 0 0 

11 

Процедури офіційного звітування 

Формула: 

витрати часу на отримання 

інформації про порядок 

звітування щодо регулювання, 

отримання необхідних форм та 

визначення органу, що приймає 

звіти та місця звітності + 

витрати часу на заповнення 

звітних форм + витрати часу на 

передачу звітних форм (окремо за 

засобами передачі інформації з 

оцінкою кількості суб’єктів, що 

користуються формами засобів – 

окремо електронна звітність, 

звітність до органу, поштовим 

зв’язком тощо) + оцінка витрат 

часу на корегування (оцінка 

природного рівня помилок)) Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

оригінальних звітів Х кількість 

періодів звітності за рік, тис. 

грн.* 

0 0 0 

12 

Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

Формула: 

витрати часу на забезпечення 

процесу перевірок з боку 

0 0 0 



контролюючих органів Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

перевірок за рік 

13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0 

14 

Разом, тис. гривень 

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 

11 + 12 + 13) 

0,1035 Х Х 

15 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

8550 

16 

Сумарно, гривень* 

Формула: відповідний стовпчик 

“разом” Х кількість суб’єктів 

малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 Х рядок 

15), тис. грн.* 

884,93 

 

 

Х 

 

 

Х 

* орієнтовні витрати 

 

 

Витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва  

 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо 

для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, що залучений до процесу регулювання. 

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: 

Комунальне підприємство «Водоканал»  
(назва органу) 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва - 

за потреби 

окремо для 

суб’єктів малого 

та мікро-

підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

КП 

«Водоканал» 

відповідної 

категорії  

(зар. плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання*            

(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, 
0,5 год. 155,80 1 8550 666 045 



 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 

органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на 

заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, 

що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік. 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

 

 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

- - - - - 

камеральні - - - - - 

виїзні - - - - - 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення вимог 

регулювання  

- - - - - 

4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

- - - - - 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення 

суб’єктами 

господарювання 

- - - - - 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

- - - - - 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити):  

- - - - - 

Разом за рік Х Х Х Х 666 045 

Сумарно за п’ять 

років 
Х Х Х Х Х 



№ з/п Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий), тис. 

грн. 

За п’ять років, тис. 

грн. 

1 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

0 0 

2 

Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб'єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

884,93 Х 

3 
Сумарні витрати малого підприємництва 

на виконання запланованого регулювання 
884,93 Х 

4 

Бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб'єктів малого 

підприємництва 

0 0 

5 
Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 
884,93 Х 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

Затвердження змін до Правил приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення міста Запоріжжя дозволить встановити 

допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що 

скидаються споживачами у централізовану систему водовідведення міста 

Запоріжжя у відповідності з нормативами, за яких не порушується робота 

комунальних мереж та споруд, забезпечується їх експлуатація та знешкодження 

на каналізаційних очисних спорудах, охорона навколишнього природного 

середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.  

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради       Cергій ПОЛЬОВИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


