
Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

Вирішення проблем питної води та санітарії шляхом 
гармонізації законодавства з директивами ЄС про 

питну воду та міські стічні води.

Медведь Т. - начальник відділу 

водопровідно-каналізаційного господарства 

Департаменту систем життєзабезпечення 

та житлової політики Мінрегіону України



ХАРЕКТЕРИСТИКА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Адміністративно –

територіальні одиниці

Кількість 

населених 

пунктів, од.

Забезпечено 

централізованим 

водопостачанням

Забезпечено 

централізованим 

водовідведенням

од, % од, %

Міста 442 438 99% 411 96%

Селища міського типу 828 725 87,5% 526 53,5%

Села 27401 7046 25,7% 1 134 4,14%

У 5 областях 100% забезпечення населення послугами централізованого водопостачання

(Київська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська) та м. Київ;

У трьох областях (Рівненська, Львівська та Одеська) - 98,1, 96,9 та 95,3 %, відповідно.

Найнижче значення цього показника у Чернігівській області - 45,7%



Обсяги та показники водовідведення

Характеристика показників
Обсяги 

млн. м3 % від піднятої

Зібрано стічних вод 1 701,75 

Оброблено на очисних спорудах 1 573,23 92,5 

пройшло повне біологічне очищення 1 539,51 90,5  

пройшло доочищення 59,9 3,5 

Обсяги стічних вод  скинутих у водоймища без 

очищення
128,5 млн. куб м



МЕТА:

➢ імплементація законодавства у сфері 

водовідведення до вимог Директиви Ради ЄС

➢ вдосконалення законодавства у сфері питного 

водопостачання та водовідведення, врегулювання 

відносин, пов'язаних з відведенням, 

транспортуванням та очищенням стічних вод

➢ запобігання погіршенню якості питної води в 

джерелах питного водопостачання через скиди 

підприємствами в системи централізованого 

водовідведення наднормативно забруднених стічних 

вод

Прийнято ВРУ  Закон України “Про внесення 

змін до Закону України “Про питну воду та 

питне водопостачання” 

(18.05.2017)

Основні завдання, передбачені Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020»   на 2017 рік



Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про питну 

воду та питне водопостачання” 

(18.05.2017)

➢ введено терміни: водовідведення, популяційний еквівалент населеного 

пункту

➢ повноваження Мінрегіону затверджувати Правила приймання стічних вод 

до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення 

розміру плати,  яка справляється за понаднормативні скиди промислових 

та інших стічних   вод  до  систем  централізованого водовідведення

➢ повноваження органів місцевого самоврядування щодо розроблення та 

затвердження місцевих правил приймання стічних вод

➢ стаття 13-1 – «Місцеві правила приймання стічних вод»:

• у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і 

більше, впровадження централізованого водовідведення є обов'язкове;

• вимоги до місцевих правил

➢ визначення терміну «Питна вода» - не вважається харчовим продуктом у 

системі питного водопостачання

Основні завдання, передбачені Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020»   на 2017 рік



Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про питну 

воду та питне водопостачання” 

(18.05.2017)

Мінрегіоном розроблено:

➢ Правила приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення (готується на Мін’юст)

➢ Порядок визначення розміру плати,  яка справляється за 

понаднормативні скиди промислових та інших стічних   вод  до  

систем  централізованого водовідведення (готується на Мін’юст)

➢ Порядок повторного використання очищених стічних вод та

осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих  

концентрацій забруднюючих речовин (опрацьовується в  

Міністерстві)

Нормативно-правова діяльність у 2017 році



Нормативно-правовий акт Ціль

Правила приймання 

стічних вод до систем 

централізованого 

водовідведення 

Імплементація законодавства у сфері водовідведення до вимог 

Директиви Ради ЄС, Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення»

Зміни:

▪ приведено у відповідність до вимог чинного законодавства
▪ прибрано положення, що дозволяють двозначне тлумачення
▪ чітко прописано умови приймання стічних вод з 

понаднормативними забрудненнями
▪ додано додаток, яким визначено перелік забруднюючих речовин, 

що заборонені до скидання в системи централізованого 
водовідведення

▪ додано додаток, яким встановлюється перелік підприємств, які 
повинні мати локальні очисні споруди

Порядок визначення розміру 

плати,  яка справляється за 

понаднормативні скиди 

промислових та інших 

стічних   вод  до  систем  

централізованого 

водовідведення

▪ Змінено формулу розрахунків за скид понаднормативних стоків,
яка прив’язана до тарифу на водовідведення.

Нормативно-правова діяльність у 2017 році



Нормативно-правовий акт Ціль

Порядок повторного 
використання очищених 
стічних вод та осаду за умови 
дотримання нормативів 
гранично допустимих 
концентрацій 
забруднюючих речовин

Імплементація законодавства у сфері водовідведення та 

охорони навколишнього середовища до вимог Директив 

Ради ЄС, ст.11 Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення»

Порядок встановлює:
▪ вимоги до технології очищення стічних вод, реалізація якої 

дозволить  повторно використовувати очищену стічну воду;

▪ вимоги до методів обробки осадів, які дозволять використання 
цих осадів як альтернативне паливо та/або добриво;

▪ умови для повторного використання очищених стічних вод та 
осадів;

▪ порядок контролю за технологічними процесами, що пов’язані з 
повторним використанням очищених стічних вод та осадів;

▪ норми санітарного контролю;

▪ норми екологічного контролю;

▪ вимоги промислової санітарії та охорони праці;

▪ порядок обліку повторного використання очищених стічних вод 
та осадів.

Нормативно-правова діяльність у 2017 році



Імплементація законодавства до вимог Директиви Ради ЄС

Мінрегіон

Імплементація законодавства у сфері 
водовідведення до вимог Директиви Ради ЄС

«Про водовідведення» - імплементація  
законодавства у сфері водовідведення  до вимог 
Директиви Ради ЄС  № 91/271/ЄЕС Європейського 
Парламенту та Ради від 25 травня 1991 року про 
очищення міських стічних вод

Мета - захист навколишнього природного
середовища від негативного впливу скидів
стічних вод промисловості.

Виконано перший етап: аналіз вітчизняної та
європейської нормативної бази, підготовлено концепцію
Закону України «Про водовідведення»

Необхідно розробити проект закону України:



Прийнято ВРУ Закон України “Про 

комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання” (06.07.2017) 

Потребує розроблення 10 нормативних актів (02.02.2018), зокрема:

▪ Порядок інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників 
(співвласників) будівлі про намір встановлення вузлів комерційного обліку (ЦОВВ)

▪ Порядок перерахування сплачених споживачами внесків за встановлення вузла 
комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж виконавцем 
комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних 
мереж (ЦОВВ)

▪ Порядок здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку 
та порядок обміну інформацією між органом, який здійснює моніторинг стану 
оснащеності вузлами комерційного обліку комунальних послуг та органом, 
уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до відповідальності за 
порушення (направлено на ЦОВВ)

▪ Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням 
інженерних систем для забезпечення такого обліку

▪ Порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік
▪ Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних 

послуг
▪ Методика розподілу внесків за заміну та обслуговування вузлів комерційного 

обліку для будівель, де налічуються два та більше споживачів



проект Закону України “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо питної води та питного 

водопостачання”

схвалено на засіданні Урядового комітету
(08.06.2017), доручено Мінрегіону, Мінприроди,
Держводагентству доопрацювати в частині
уточнення документів (паспорти на джерела
питного водопостачання).

19.09.2017 подано до КМУ

Основні завдання, передбачені Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020»   на 2017 рік

▪ запровадження єдиних вимог до розроблення та затвердження технологічних
регламентів підприємств, які надають послуги з централізованого питного
водопостачання та/або водовідведення

▪ право підприємства надавати технічні умови на приєднання до систем
централізованого водопостачання та/або водовідведення

▪ право підприємства розробляти, а органам місцевого самоврядування затверджувати
схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та
водовідведення

▪ приведення норми ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» у
відповідність до чинного законодавства (ЗУ «Про стандартизацію»).

▪ скасування п. 14 ст. 1 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» (вода питна - харчовий продукт, придатний для споживання людиною)



Нормативно-правовий акт Результат прийняття 

ЗУ “Про водовідведення” Імплементація законодавства у сфері 

водовідведення до вимог Директиви 

Ради ЄС

Правила користування системами

централізованого комунального

водопостачання та водовідведення у

населених пунктах України - наказ

Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008

№190

Врегулювання питань користування 

мережами централізованого 

водопостачання та водовідведення, 

зокрема мешканцями приватного 

сектора (порядок надання технічних умов, 

впорядкування розрахунку за поверхневі 

стічні води, що потрапляють до системи 

централізованого водовідведення)

Правила технічної експлуатації систем

водопостачання та водовідведення

населених пунктів України - наказ

Держжитлокомунгоспу від 05.07.95 № 30

Приведення у відповідність до діючого

законодавства, врахування нових 

технологій виробництва

Методика розроблення ТНВПВ при

наданні послуг з утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій – наказ

Мінжитлокомунгоспу від 30.05.2008 № 126

Забезпечення раціонального 

використання питної води на 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій

План нормативно-правової діяльності у 2017 році
Наказ Мінрегіону № 55 від 21.03.2017  

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в

Україні за 2016 рік - вільний доступ до інформації про якість питної води



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


