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Протокол №1
засідання робочої групи щодо врегулювання питання відносин між
підприємцями м.Києва та ПАТ АК «Київводоканал» та вивчення і
внесення змін до діючого розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011
№1879 «Про затвердження Правил приймання стічних вод абонентів у
систему каналізації міста Києва»
22 жовтня 2014 року

м.Київ

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
1.Овраменко Олена Вікторівна
- секретар постійної комісії , голова
робочої групи
2.Лимар Юлія Володимирівна
- член постійної комісії
3.Колодій Богдан Васильович
- член постійної комісії
4.Кондрашова Наталія Михайлівна - заступник директора Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
5.Виперайленко Євген Миколайович - Директор управління екологічного
нагляду ВАТ» АК «Київводоканал»
6.Поліщук Ірина Олександрівна
- директор Департаменту правового
забезпечення ВАТ «АК
«Київводоканал»
7.Губень Наталія Віталіївна
- начальник відділу водопровідноканалізаційного господарства
управління природних монополій
Департаменту ЖКІ
8. Хохлов Геннадій Анатолійович
- комерційний директор ТОВ
«Марві»
9. Башук Олег Миколайович
- директор ТОВ «Акуба»
10. Скуратівський Сергій Іванович - Голова адвокатського об’єднання
«Скуратівський і партнери»
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11. Іванченко
Володимир
В’ячеславович

- директор ТОВ «Компанія
– Ендвайс»
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
1.Кузик Петро Миколайович
- член постійної комісії
2. Муха Вікторія Вячеславівна
- член постійної комісії
ПРИСУТНІ:
Черниш С.С.
Антонюк В.М.

- головний спеціаліст управління
забезпечення діяльності постійних
комісії Київради;
- заступник начальника відділу
управління забезпечення
діяльності постійних комісії
Київради;

ЗАПРОШЕНІ:
1. Яковлєва Вікторія Олександрівна – радник з інформаційної політики
ПАТ «АК» «Київводоканал»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організаційні питання.
2.Про обговорення та надання пропозицій щодо врегулювання питання
відносин між підприємцями м.Києва та ПАТ АК «Київводоканал» та
вивчення і внесення змін до діючого розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.10.2011 №1879 «Про затвердження Правил приймання стічних вод
абонентів у систему каналізації міста Києва».
3. Різне.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря постійної комісії - голови робочої групи
О.Овраменко щодо обрання секретаря засідань
робочої групи та
запропонувала обрати секретарем засідань Антонюк Валентину Миколаївну –
заступника начальника відділу з питань житлово-комунального господарства,
регуляторної політики і підприємництва, транспорту та зв’язку управління
забезпечення діяльності постійних комісій
Київської міської ради.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем засідань робочої групи щодо врегулювання питання
відносин між підприємцями м.Києва та ПАТ АК «Київводоканал» та
вивчення і внесення змін до діючого розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.10.2011 №1879 «Про затвердження Правил приймання стічних вод
абонентів у систему каналізації міста Києва» Антонюк Валентину
2

Миколаївну – заступника начальника відділу з питань житловокомунального господарства, регуляторної політики
і підприємництва,
транспорту та зв’язку управління
забезпечення діяльності постійних
комісій
Київської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: За –11 членів робочої групи, проти – 0, утримались – 0
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря постійної комісії - голови робочої групи
О.Овраменко з приводу обговорення та надання пропозицій щодо
врегулювання питання відносин між підприємцями м.Києва та ПАТ АК
«Київводоканал» та вивчення і внесення змін до діючого розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.10.2011 №1879 «Про затвердження Правил приймання
стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва».
Доповідач наголосила, що головна цінність – це збереження здоров’я киян
та забезпечення екологічної безпеки для міста Києва та мешканців, але вже
після засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики, на якому було прийнято рішення створити робочу
групу щодо врегулювання питання відносин між підприємцями м.Києва та
ПАТ «АК «Київводоканал» до неї стали надходити чисельні скарги від
підприємців з порушеного питання.
Створеній робочій групі необхідно вивчити та надати відповідну оцінку
діючому розпорядженню
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 року №1879 «Про
затвердження Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації
міста Києва» (далі – Правил) на предмет дотримання чинного законодавства
при розробці цих Правил.
Крім того, отримати Умови на скид – це ціла проблема, необхідно
удосконалити порядок оформлення документів та визначити підприємства,
які у результаті своєї діяльності утворюють шкідливі речовини та скидають в
каналізаційні мережі та привести у відповідність до чинного законодавства
Також необхідно прокоментувати штрафні санкції, які накладає ПАТ «АК
«Київводоканал» на підприємців.
ВИСТУПИЛИ:
Виперайленко Є.М. – директор управління екологічного нагляду ВАТ «АК
«Київводоканал», в своєму виступі зазначив, для всіх Абонентів, що
скидають стічні води в систему каналізації міста, встановлюються єдині
нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Багато
підприємців здають свої офіси в оренду, а орендарі розміщують там заклади
громадського харчування, які викидають в каналізацію жир, де він замулює
каналізаційні мережі, а його дуже важко очистити. Постійні засмічення,
постійні скарги від мешканців. На жаль, на сьогодні по місту Києву 1500
автомийок, які скидають надмірну кількість забруднюючих речовин, а лише
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10 % мають очисні споруди, всі інші скидають забруднюючі речовини просто
так.
З питання внесення змін до існуючих документів, ми завжди готові йти на
зустріч підприємцям щодо підготовки та видачі дозвільних документів.
Скуратівський С.І. - Голова адвокатського об’єднання «Скуратівський і
партнери» - довів до відома присутніх, що він зробив правовий аналіз
нормативних документів, якими керувалися при розробці цих Правил і
дійшов висновку, що ні Переліком документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, ні іншими законами норм щодо «дозволу» або
«умов на скид» не передбачено. Водоканал не може бути дозвільним органом,
а отже і не може бути уповноваженим видавати документи дозвільного
характеру.
Держпідприємництво України зробило висновок, що положення Правил та
Інструкції, затверджені наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37 не
відповідають вимогам діючого законодавства у зазначеній формі та їх дія
порушує такі обов’язкові принципи державної регуляторної політики,
передбачені ст. 4 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» і запропонувало Міністерству
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
визнати таким, що втратив чинність цей Наказ.
Місцеві правила приймання стічних вод згідно з Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» затверджують виконавчі
органи місцевих рад за поданням Водоканалів після погодження з
територіальними органами Мінекоресурсів та Міністерства охорони
здоров’я України.
Колодій Б.В. – запропонував убрати бюрократичну машину, яка існує між
ВАТ «АК «Київводоканал» та Абонентами, тому що багатократні звернення
підприємців, говорять самі за себе.
Необхідно надавати більш поглибленні інформаційні роз’яснення офісним
Абонентам, а також запропонував зробити висновки щодо законності діючих
Правил відповідно до вимог дотримання принципів держаного регулювання.
Лимар Ю.В. – член постійної комісії, зауважила, що це дуже важливе
питання і запропонувала розмежувати діяльність підприємців: підприємці,
які дійсно здійснюють шкідливі надмірні викиди і не мають очисних споруд і
підприємці, які насправді користуються побутовими засобами для миття рук,
але також платять великі штрафні санкції.
Поліщук І. О. - директор Департаменту правового забезпечення ВАТ «АК
«Київводоканал» в своєму виступі зазначила, що Правила та Інструкції,
затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 19.02.2002 №37 на сьогодні є чинними і ми
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повинні ними керуватися. Щодо місцевих Правил, то в інших містах також
існують місцеві Правила. Умови на скид стічних вод не є дозвільним
документом, в розумінні Закону про дозвільну систему. Штрафні санкції – це
плата за порушення Правил скидання стічних вод з перевищенням
допустимих концентрацій або скидання заборонених до скиду речовин і вони
носять компенсаційний характер.
В обговоренні прийняли участь всі члени робочої групи та запрошені.
В результаті обговорення було запропоновано ПАТ «АК «Київводоканал»
надати інформацію на 22.10.2011 року щодо кількості укладених договорів
на скид та кількості договорів на водовідведення, а також розглянути питання
надання Абонентам більш розгорнутої інформації щодо своєї діяльності.
Крім того, звернутися з запитами до територіальних органів влади
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва надати в межах
компетенції та повноважень роз’яснення щодо відповідності розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 18.10.2011 року №1879 нормам діючого чинного
законодавства.
Після отримання роз’яснень зібрати засідання робочої групи для
подальшої співпраці та прийняття відповідних висновків.
УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися з запитами до територіальних органів влади: Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони
здоров’я України, Державної служби з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва про надання до робочої групи,
в межах
компетенції та повноважень, роз’яснення щодо відповідності розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.10.2011 року №1879 «Про затвердження Правил
приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва» нормам
діючого чинного законодавства.
2. ПАТ «АК «Київводоканал» надати в робочу групу інформацію станом на
22.10.2014 року щодо кількості укладених договорів на водопостачання та
водовідведення, кількість підприємств, які отримали умови на скид стічних
вод і скільки отримано коштів та як вони використані.
ГОЛОСУВАЛИ: За –11 членів робочої групи, проти – 0, утримались – 0
5

Секретар постійної комісії,
Голова робочої групи

Секретар засідання
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О.Овраменко

В.Антонюк

