
Аналіз регуляторного впливу 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття 
регуляторного акта. 

В межах Вишневої міської територіальної громади трапляються випадки скидання до 
міських систем централізованого водовідведення стічних вод із вмістом жирів, нафтопродуктів, 
хлоридів, фосфатів, сміття, піску, смоли, шкідливих речовин та агресивних хімічних сполук, а 
також інших заборонених до скидання в міську каналізацію речовин, які руйнують каналізаційні 
мережі та порушують технологічні регламенти роботи очисних споруд Бортницької станції 
аерації, куди потрапляють стічні води для очистки з подальшим скиданням очищених стічних вод 
до річки Дніпро. 

Спостерігаються наступні перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин 
в стічних водах: 

№ з/п Показники якості стічних вод 
1 Завислі речовини 
2 Азот амонійний 
3 Фосфати 
4 Хімічне споживання кисню (ХСК) 
5 Хлориди 
6 Жири 
7 АПАР 
8 Нафтопродукти 
9 Активна реакція (рН) 
10 Мінералізація (сухий залишок) 
11 Залізо (загальне) 

 
  Одним з показників, по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами в річки та водойми вони 
стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які починають буйно рости та цвісти 
поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших мешканців, забруднюючи водойми 
продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад 
води. 

Найбільшу санітарну небезпеку представляють забруднення органічного походження 
(залишки овочів, фруктів, злаків, паперу, фізіологічні виділення людей і тварин, залишки м'язових 
і жирових тканин тварин, клейові речовини, жири). Органічні забруднення стічних вод є 
сприятливим середовищем для розвитку різноманітних мікроорганізмів і бактерій, які складають 
так зване біологічне і бактеріальне забруднення стічних вод і зумовлюють їх епідемічну небезпеку. 

В значній мірі нафтопродукти та аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) 
поступають в поверхневі водні об'єкти (річки і водосховища) з недостатньо очищеними 
промисловими стічними водами. Присутність у воді АПАР та нафтопродуктів призводить до 
зниження вмісту розчиненого у воді кисню за рахунок його витрат на окислення вказаних речовин. 
АПАР спричинює утворення стійкої піни, яка погіршує аерацію води та гальмує процеси 
самоочищення. При певних концентраціях АПАР стимулюються розмноження сапрофітних 
бактерій, кишкової палички. 

Наявність великої кількості завислих речовин та жирів у стічних водах призводить до 
перевантаження пропускної спроможності каналізаційної мережі та очисних споруд. 

Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних 
засад діяльності у сфері централізованого водовідведення Вишневої міської територіальної 
громади - одній з найважливіших сфер для забезпечення життєдіяльності населення та 
недопущення забруднення навколишнього природного середовища внаслідок неупорядкованого 
відведення стічних вод від промислових підприємств та об’єктів господарської діяльності. 

Завданням проекту рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради є встановлення 
споживачам нормативів скиду стічних вод, спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж 
і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та 



забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних 
вод споживачами. 

Серед основних завдань є удосконалення базової термінології, забезпечення виконання 
зобов’язань та реалізації прав учасників правовідносин у сфері централізованого водовідведення, 
реалізація принципів державної політики щодо додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма 
суб'єктами відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення, невідворотності 
відповідальності у разі порушення законодавства. 

До 21 травня 2017 року приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до 
системи централізованого водовідведення здійснювалось відповідно до Правил приймання 
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, 
затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих в Мін'юсті 26.04.2002 за 
№ 403/6691 (далі – Правила). 

Пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166 зазначені 
Правила скасовані. 

Після скасування існуючих державних Правил втрачено правові підстави для існування 
місцевих правил приймання стічних вод у систему каналізації населеного пункту, у яких 
установлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що можуть 
скидатися суб’єктами господарювання в систему каналізації, а також відображаються місцеві 
особливості приймання стічних вод у міську каналізацію. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 
15.01.2018 за № 56/31508 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого 
водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди 
стічних вод до систем централізованого водовідведення. 

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення» місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил 
приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним 
органом виконавчої влади. 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, не 
може бути вирішена ринковими механізмами внаслідок безвідповідального перевищення вимог 
щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи 
централізованого водовідведення і саме тому виникла нагальна необхідність виконавчому 
комітету Вишневої міської ради прийняти рішення, яким визначається реалізація прав, обов’язків 
учасників правовідносин і відповідальність за порушення законодавства у сфері централізованого 
водовідведення. 

 
Групи (підгрупи), на які проблеми справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни  Ні 

Держава Так  

Суб’єкти господарювання, Так  

у тому числі суб’єкти малого 
підприємництва Так  

  
2. Цілі державного регулювання. 
Необхідність затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення Вишневої міської територіальної громади зумовлена змінами до Закону України 



«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», внесеними Законом України від 
18.05.2017 № 2047-VIII. 

Водночас, місцеві правила приймаються на підставі та з урахуванням вимог правил 
приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-
комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. 
Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв'язання зазначених проблем та 

досягнення визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних 
нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення. Виходячи з цих вимог максимально взято до уваги та інтегровано всі наявні 
альтернативні пропозиції з порушених питань. 

 
1. Визначення альтернативних способів. 
У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного 

регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні: 
Вид альтернативи Опис альтернативи 

Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін 

Не забезпечується досягнення цілі щодо створення умов для 
попередження порушень у роботі систем централізованого 
водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності 
роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, 
а також охорони навколишнього природного середовища від 
забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням 
безпеки життя і здоров’я людини. 

Прийняття 
регуляторного акта 

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення 
належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного 
функціонування систем централізованого водовідведення та очищення 
стічних вод населених пунктів. 

 
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. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін 

У разі неприйняття запропонованого 
нормативно-правового акту вигоди відсутні. 
 
 
 

Альтернатива є 
неприйнятною, 
оскільки не 
забезпечує 
досягнення 
поставленої мети 

Прийняття 
регуляторного акта 

Введення в дію запропонованого акту 
забезпечить: 
- виконання вимог Закону України «Про питну 
воду та питне водопостачання»; 
- реалізація державної політики у сфері 
водовідведення; 
 - запобігання порушення технологічного 
режиму очищення стічних вод внаслідок 
наднормативного надходження забруднюючих 
речовин; 
- безпечну експлуатацію мереж міської системи 
каналізації. 
- попередження забруднення водного об’єкту 
недостатньо очищеними стічними водами. 

Реалізація проекту 
регуляторного акта 
не потребує 
додаткових витрат з 
державного та/або 
місцевого бюджету 



Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін 

Відсутні  

Прийняття 
регуляторного акта 

Проект регуляторного акта не 
стосується прав та обов’язків 
громадян. 
Вигодою введення в дію 
запропонованого регуляторного акта 
є прозорість та якість для населення 
умов діяльності виробника та 
споживачів, покращення 
екологічного стану міста, який є 
візитною карткою кожного 
населеного пункту і показником рівня 
участі міської громади у вирішенні 
проблем сфери екології міста. 
Створює єдиний порядок та умови 
для приймання стічних вод 
споживачів до систем 
централізованого водовідведення, за 
яких не порушується робота 
комунальних каналізаційних мереж та 
споруд, покращується безпека їх 
експлуатації та забезпечується 
відповідність якості очистки стічних 
вод, забезпечує єдину процедуру 
проведення контролю за складом та 
властивостями стічних вод, що 
скидаються споживачами до систем 
централізованого водовідведення. 

 

 
 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 
Кількість суб’єктів 
господарювання, що підпадають 
під дію регулювання, одиниць 

19 44 91 
- 

154 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 12 29 59 - 100 

 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін 

Відсутні. Альтернатива є 
неприйнятною, оскільки не 
відповідає вимогам чинного 
законодавства України. 

Прийняття 
регуляторного акта 

Вигодою введення в дію 
запропонованого регуляторного акту 
є дотримання вимог чинного 
законодавства та запобігання 
порушенням у роботі систем 
централізованого водовідведення, 
підвищення ефективності роботи 

Прийняття проекту 
регуляторного акта не 
потребує витрат. 



системи і безпеки її експлуатації та 
забезпечення охорони 
навколишнього природного 
середовища від забруднення скидами 
стічних вод підприємств. Правилами 
регулюються відносини між 
виробником і споживачами, а також 
дотримання та виконання нормативів 
водовідведення по кількості і якості 
стічних вод, прийнятих від 
споживачів у систему. Вигодою 
введення в дію запропонованого 
регуляторного акту є можливість 
користуватися врегульованим єдиним 
для всіх споживачів та прозорим 
механізмом контролю за якістю та 
кількістю стічних вод споживачів, що 
скидаються в міську каналізаційну 
мережу. 

 
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва. 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 
Залишення існуючої на даний момент ситуації 
без змін 

Альтернатива є неприйнятною, 
оскільки не відповідає вимогам чинного 
законодавства України. 

Прийняття регуляторного акта 1.Витрати на встановлення локальної очисної 
споруди на каналізаційному випуску та її 
обслуговування згідно вимог Правил 
приймання стічних вод до систем 
централізованого водовідведення, 
затверджених Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житловокомунального господарства України 
01.12.2017 № 316 у разі необхідності. Сума 
витрат не може бути визначена, оскільки 
залежить від багатьох технічних та 
виробничих факторів. 
2. Витрати за скид стічних вод з 
понаднормативними забрудненнями згідно 
«Порядку визначення розміру плати, що 
справляється за понаднормативні скиди 
стічних вод до системи централізованого 
водовідведення». Розмір плати, що 
сплачуватимуть суб’єкти господарювання за 
скид понаднормативно забруднених стічних 
вод є диференційованим, буде залежати від 
об’єму стічних вод, що скидаються суб’єктом 
господарювання до системи централізованого 
водовідведення, та ступеня перевищення 
допустимих концентрацій забруднюючих 
речовин. Нарахування у випадку наявності в 
стічних водах понаднормативних забруднень 
здійснюється в залежності від коефіцієнту 
кратності, об’єму стоків, діючого тарифу на 
водовідведення та варіюються в межах від 0,50 
грн. за 1м3 стоків до 95,14 грн. за 1м3 стоків. 



4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей. 
 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки) 

Залишення існуючої на даний 
момент ситуації без змін 

1 У разі залишення існуючої на 
даний момент ситуації без 
змін не буде забезпечено 
досягнення вимог правил 
приймання стічних вод і 
порядку визначення розміру 
плати, що справляється за 
понаднормативні скиди 
стічних вод до систем 
централізованого 
водовідведення, 
затверджених центральним 
органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування 
державної політики у сфері 
житлово-комунального 
господарства 

Прийняття регуляторного 
акта 

4 

 
 

Прийняття проекту 
регуляторного акта 
забезпечить створення 
належних правових підстав 
та умов для безпечного й 
безперебійного 
функціонування систем 
централізованого 
водовідведення та очищення 
стічних вод населених, вимог 
Закону України «Про питну 
воду, питне водопостачання 
та водовідведення», охорона 
каналізаційних мереж і 
споруд, спільну 
відповідальність (виробника 
та споживачів), передбачену 
чинним законодавством 
України, зменшення розміру 
відповідальності споживачів 
за відмову виділити 
уповноваженого 
представника для відбору 
проб стічних вод. 

  



 Рейтинг 
результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у 
рейтингу 

Залишення 
існуючої на даний 
момент ситуації 
без змін 

У разі залишення 
існуючої на даний момент 
ситуації без змін, вигоди 
для держави, громадян та 
суб’єктів господарювання 
відсутні  

У разі залишення 
існуючої на даний 
момент ситуації без 
змін, витрати для 
держави, громадян та 
суб’єктів 
господарювання 
відсутні 

Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін не 
вирішує поставлених 
цілей 

Прийняття 
регуляторного 
акта 

1. Реалізація державної 
політики у сфері 
водопровідноканалізаційн
ого господарства; 
2. Удосконалення 
нормативно-правової 
бази; 
3. Створення умов для 
попередження порушень у 
роботі систем 
централізованого 
водовідведення та 
очищення стічних вод, 
підвищення ефективності 
роботи та забезпечення 
належної експлуатації 
систем водовідведення, а 
також охорони 
навколишнього 
природного середовища 
від забруднення скидами 
стічних вод, що в свою 
чергу є гарантуванням 
безпеки життя і здоров’я 
людини. 

У разі прийняття 
регуляторного акта, 
держава не нестиме 
ніяких матеріальних та 
інших витрат 

У разі прийняття 
регуляторного акта 
буде досягнуто 
реалізацію державної 
політики у сфері 
каналізаційного 
господарства; 
удосконалення 
нормативно-правової 
бази; створення умов 
для попередження 
порушень у роботі 
систем 
централізованого 
водовідведення та 
очищення стічних 
вод, підвищення 
ефективності роботи 
та забезпечення 
належної 
експлуатації систем 
водовідведення, а 
також охорони 
навколишнього 
природного 
середовища від 
забруднення скидами 
стічних вод, що в 
свою чергу є 
гарантуванням 
безпеки життя і 
здоров’я людини. 

   



Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 

Залишення існуючої 
на даний момент 
ситуації без змін 
 
 

Прогалина у законодавстві, яка 
виникла після скасування Правил, 
призведе до неконтрольованого скиду 
промисловими підприємствами 
забруднюючих речовин (у тому 
рахунку і особливо токсичних рідких 
відходів – кислотних, лужних, 
нафтопродуктів, токсичної органіки, 
які зараз вивозяться на спеціальні 
полігони та там знезаражуються), що в 
свою чергу може викликати загрозу 
виникнення екологічної катастрофи. 

Зовнішні чинники на дію 
регуляторного акта у разі 
залишення існуючої на 
даний момент ситуації без 
змін відсутні 
 
 

Прийняття 
регуляторного акта 
 

У разі прийняття регуляторного акта, 
для міста вигода полягатиме в 
створенні умов для попередження 
порушень у роботі систем 
централізованого водовідведення, 
підвищення ефективності роботи та 
забезпечення належної експлуатації 
систем водовідведення, а також 
охорони навколишнього природного 
середовища від забруднення скидами 
стічних вод, що в свою чергу є 
гарантуванням безпеки життя і 
здоров’я людини. Тому обраним 
альтернативним способом вирішення 
проблеми є розроблення регуляторного 
акта. 

Зовнішні чинники на дію 
регуляторного акта 
відсутні 
 
 
 

  

5. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 
Проектом регуляторного акту визначаються права та обов'язки споживачів та виробників 

послуг з централізованого водовідведення, врегульовуються і питання відповідальності за 
порушення вимог законодавства, а також затвердження Порядку визначення розміру плати за скид 
стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і 
режиму їх скидання. 

Укладання відповідних договорів між суб’єктами господарювання та підприємствами 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

Встановлення терміну на реалізацію заходів з якості доведення стічних вод для суб’єктів 
господарювання, які в супереч діючому законодавству не мають локальних очисних споруд та 
встановлення розміру додаткової оплати за приймання понаднормативне забруднених стоків до 
системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості режиму їх скидання. 
 



6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта 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. 

Місцеве регулювання не передбачає утворення нового органу виконавчої влади (або 
нового структурного підрозділу діючого органу). 

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. 
Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових 

витрат з міського бюджету. 
Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується. 
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 
Термін дії регуляторного акта не обмежено відповідно до статті 13-1 Закону України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Місцеві правила розробляються на підставі 
та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що 
справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, 
затверджених центральним органом виконавчої влади. 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 
Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є: 
- кількість систематичних обстежень та здійснених лабораторних досліджень щодо 

дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у 
міську каналізаційну мережу відповідно до Правил приймання стічних вод до систем 
централізованого водовідведення Вишневої територіальної громади; 

- кількість виявлених порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду 
забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення та виконання вимог Правил 
приймання стічних вод у систему каналізації Вишневої територіальної громади. 

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є: 
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами 

стічних вод споживачів; 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту. 
 
9. 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.  

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження 
результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних. 
 
 
 
 
Начальник КП «Вишнівськводоканал»   _________________  Ігор КАТУЛЬСЬКИЙ 


	1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

