
Повідомлення від 18.05.2019 

      Про оприлюднення проекту регуляторного акту (далі РА) – проекту рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення міста Лиман». 

     Проект РА – проект рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Лиман» 

розроблено з метою впорядкування приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення міста Лиман відповідно до діючого законодавства, урегулювання взаємовідносин зі 

споживачами послуг водовідведення, запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу. 

    Проект РА визначає порядок контролю за скидом всіх видів стічних вод у міську каналізаційну 

мережу,методику обчислення кількості стічних вод, в тому числі дощових та талих, порядок 

визначення кількості та якості складу забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними водами до 

міської каналізаційної мережі. 

   Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у впорядкуванні 

приймання рідких нечистот з вигрібних ям на зливі станції, підвищення рівня відповідальності 

кожного суб’єкта підприємницької діяльності за скидання стічних вод до комунальної системи 

каналізації. Введення в дію РА сприятиме поліпшенню екологічного стану у місті та врегулювання з 

суб’єктами підприємницької діяльності міста питання приймання додаткових обсягів стічних вод, які 

утворюються в період дощових та сніготанення. 

Розробник проекту РА – Комунальне підприємство  «Компанія «Вода Донбасу» в особі Лиманського 

ВУВКГ. 

   Проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу будуть оприлюднені на офіційному 

сайті КП «Компанія Вода Донбасу» www.donvoda.com  та на офіційному сайті Лиманської міської ради 

http://krliman.gov.ua.  Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів (РА) – рішення виконкому 

міської ради з аналізами регуляторного впливу. 

Усі пропозиції та зауваження щодо проекту РА та відповідального аналізу регуляторного впливу від 

фізичних та юридичних осіб їх об`єднання  з боку громадськості направляти в письмовому вигляді 

протягом одного місяця від дня оприлюднення за адресами: 

84401 м. Лиман, вул. Незалежності, 46, приймальня виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

84402 м. Лиман, вул. Зелений Гай,16а, Лиманське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу». 

   Після одержання та розгляду зауважень та пропозицій,  проект РА буде винесено на розгляд до 

виконавчого комітету Лиманської міської ради для затвердження. 


