
Таблиця 2

3BiT про вiдстеження результативностi дiючого регуляторного акта

1 Вид та назва
регуляторного акта,
результативнiсть я кого
вiдстежуеться, дата
його прийняття i

номер

Перiодичне вiдстеження результативностi Рiшення
виконавчого KoMiTeTy вiд 14.06.2019 Ns 516 ''Про
затвердження Правил приймання стiчних вод споживачtв
до системи централiзованого водовiдведення Львова''

2 назва виконання
заходiв з вiдстеження

Управлiння iнженерного господарства

3 l_"[iлi прийняття aKTiB - захист здоров'я персоналу КОС i сиётемl,t зОrлрання та
вiдведення стiчних вод; запобiгання порушенням у роботi
мереж l споруд MicbKoT каналiзацiТ, пiдвищення
ефективностi роботи цих споруд i безпеки Тх експлуатацiТ;
гарантування безперебiйноТ в межах регламентних норм
роботи Кос; гарантування, що скиди стiчних вод з очисних
споруд не спричинять згубного впливу на навколишне
середовище; гарантування, що осад може бути
утилiзований у безпечний i прийнятний для навколишнього
середовища спосiб
- встановлення вимог щодо якостi i режиму скидання
стiчних вод до системи централiзованого водовiдведення
м. Львова суб'ектами господарювання
- визначення механiзму контролю за скиданням стiчних вод

4 Строк виконання
заходiв з вiдстеження Липень 2020р. -липень 2021р.

5 Тип вiдстеження Перiодичне
ь Методи одержання

результатiв
вiдстеження

.Щанi за наслiдками контролю за скиданням стiчних вод
споживачiв у систему централiзованого водовiдведення
м. Львова

7 ,Щанiта припущення на
ocHoBi яких
вiдстежувалася
результативнiсть, а
також способи
одержання даних

!aHi, поданi ЛМКП "Львiвводоканал" про:
- проведенi обстеження суб'ектiв господарювання на
предмет дотримання загальних вимог щодо скидання
стiчних вод;
- виявленl порушення загальних вимог щодо скидання
стiчних вод;
- вiдiбранi контрольнi проби стlчних вод суб'окгiв
господарювання;
- виявленi порушення вимог щодо якостi стiчних вод;
- виставленi рахунки суб'ектам господарювання з
додатковою платою за порушення вимог щодо якостi
стiчних вод,

8 кiлькiснi та якiснi
значення показникiв
результативностi акта

- кiлькiсть проведених вибiркових обстежень суб'екiЬ
господарювання на предмет дотримання загальних вимог
щодо скидання стiчних вод - '1З4;

- кiлькiсть виявлених порушень загальних вимог щодо
скидання стiчних вод - 192;
- кiлькiсть вiдiбраних контрольних проб стiчних вод
суб'ектiв господарювання - 524:
- кiлькiсть виявлених порушень вимог щодо якостi стiчних
вод, що пiдлягають додатковiй оплатi - 46;
- кiлькiсть виставлених paxyHkiB суб'ектам господарювання
з додатковою платою за порушення вимог щодо якостi
стiчних вод 46.



Э | Оцiнка результатiв | 3 огляду на змiни законодавства, lло вiдбулись пiсля
реалiзацiТ | затвердження Правилта у процесi практичного
регУляторНОгО акТа Та 

| використання Правил виникла необхiднiсть внесення змiн,
СТУПеНЯ ДОСЯГНеННЯ 

| доповнень i уточнень до Рiшення виконавчого KoMiTeTy
визначенИх цiлеЙ I uПро затвердження Правил приймання стiчних вод

споживачiв до системи централiзованого водовiдведення
Львова> вiд 14.06.2019 N9 5,16.


