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Чернівецька міська рада 
Департамент житлово-комунального господарства

вул. Вірменська, 17-А, м. Чернівці, 58000, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41,
Е-таі1: с1ерік§.су@§таі1.сот, Код ЄДРПОУ № 25082708

ш&ии? № М'
На №___________ від_________   Випускному редактору

медіа-платформи «Шпальта» ''
О.Максимюку
Роі+гедиезІ-З1515-0068с080@с1оз1ир.рга\'(іа.сот.иа 

Міська рада

""Розглянувши спільно з КП «Чернівціводоканал» інформаційний запит 
Медіа-платформи «Шпальта» - Про реєстрацію та ДБН від 11.07.2019р,, 
інформуємо.
П.1. Що потрібно, аби відкрити автомийку, документи/дозволи (повний 
перелік)?

Ні департамент житлово-комунального господарства міської ради, ні 
КП «Чернівціводоканал» не надають дозволи на відкриття автомийок.
П.2. Скільки автомийок зареєстровано у  Чернівцях станом на липень 2019 
року (кількість, перелік адрес)?

На підставі укладеного «Договору на централізоване водопостачання та 
водовідведення», КП «Чернівціводоканал» надаються всім юридичним 
особами та ФОП послуги з водопостачання та водовідведення. Наразі в 
комп’ютерній базі підприємства за критерієм автомийки нараховується 48 
договорів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в КП «Чернівціводоканал» укладені 
договори лише з тими юридичним особами та ФОП (з критерієм автомийка), 
які підключені до мереж водопостачання та водовідведення.

Інформація щодо автомийок, які мають власні джерела водопостачання, в 
департаменті житлово-комунального господарства міської ради та 
КП «Чернівціводоканал» відсутня.
П.З. Перелік вимог до роботи автомийок ДБН  (розміщення, організація 
водопостачання, утилізація відходів).

Організація водопостачання.



, Відповідно до «Правил користування системами централізованого 
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах 
України», Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
№190 від 27.06.2008 ( із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
№•131 від 27.03.2012; №541 від 24.10.2012):
-розроблення Технічних умов (включають: основні відомості замовника; 
умови водопостачання; умови водовідведення; загальні умови).
-розроблення проекту на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення об’єкта (автомийки);
-підключення об’єкта (автомийки) до мереж водопостачання та каналізації 
/врізка/ з дотриманням усіх вимог КП «Чернівціводоканал»;
-укладання «Договору на централізоване водопостачання та водовідведення» 
з КП «Чернівціводоканал».

Інші вимоги щодо роботи автомийок не в компетенції 
департаменту житлово-комунального господарства міської ради та КП 
«Чернівціводоканал».
Х\А.Хто контролює роботу автомийок у  Чернівцях? (перевірка, наявність 
спеціальних очисних споруд, які б дозволяли нейтралізувати вміст 
забруднюючих речовин. Або вигрібні ями та угоди про наявність договорів на 
вивіз та очистку стічних вод)?

КП «Чернівціводоканал» здійснює контроль дотримання умов 
«Договору на водопостачання та водовідведення» та «Правил приймання 
стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Чернівців», 
затверджених рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради 
№524/19 від 28.09.2018 року (із змінами, згідно затвердженого рішення «Про 
внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи 
централізованого водовідведення м. Чернівці» за № 242/8 від 23.04.2019р.)

Заступник директора, 
начальник управління комунального 
господарства департаменту житлово- 
комунального господарства

Максимюк 54 46 01 
Панєва 52 65 46

О.Пилип’як
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.. комунальне підприємство ‘‘ЧЕРШ ВЩ В О ДО КА Н А Л”
вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, теЛ.. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),

Р/р 26001300391988 у Філії -  Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ІПН 033617824128,

Факс 544601; е -та ії: іпГо@~уосіокапа1.су.иа

Та  ::....... '..::.....
№ М-201/02/01- інф від 24.07.19 Директору департаменту

№ М-100/03/01 від 25.07.19_____  розвитку > !
Гавриш уВ. І-

Директору департаменту 
житлово-комунального господарства 

’5 ..У . Бешлею В.

На лист за №М-201/02/01-інф від 24.07.2019 року та № М-100/03/01-інф 
від 25.07.2019 року (інформаційний запит -  Про реєстрацію та ДБН), 
КП «Чернівціводоканал» надає інформацію.

1. Що потрібно, абивідкрити автомийку, документи/дозволи (повний перелік)?
Не надає дозволи на відкриття автомийок.

2. Скільки автомийок зареєстровано у Чернівцях станом на липень 2019 року 
(кількість, перелік адрес)?

На підставі укладеного «Договору на централізоване водопостачання та 
водовідведення», підприємством надаються всім юридичним особами та ФОП 
послуги з водопостачання та водовідведення. На даний час в комп’ютерній базі 
підприємства за критерієм автомийки нараховується 48 договорів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в КП «Чернівціводоканал» укладені 
договори лише з тими юридичним особами та ФОП (з критерієм автомийка), які 
підключені до мереж водопостачання та водовідведення.

Інформація щодо автомийок, які мають власні джерела водопостачання на 
КП «Чернівціводоканал» відсутня.

3. Перелік вимог до роботи автомийок ДБН (розміщення, організація 
водопостачання, утилізація відходів).

Організація водопостачання.
Відповідно до «Правил користування системами централізованого, 

комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», 
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства №190 від 
27.06.2008 ( із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №131 від 
27.03.2012; №541 від 24.10.2012):



- розроблення Технічних умов (включають: основні відомості' замовний 
умови водопостачання; умови водовідведення; загальні умови).

- розроблення проекту на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення об’єкта (автомийки);

- підключення об’єкта (автомийки) до мереж водопостачання та каналізації 
/врізка/ з дотриманням усіх вимог КП «Чернівціводоканал»;

- укладання «Договору на централізоване водопостачання та водовідведення».
Інші вимоги щодо роботи автомийок не в компетенції 

КП «Чернівціводоканал».
4. Хто контролює роботу автомийок у Чернівцях? (перевірка, наявність 

спеціальних очисних споруд, які б дозволяли нейтралізувати вміст 
забруднюючих речовин. Або вигрібні ями. та угоди про наявність договорів Нь 
вивіз та очистку стічних вод)?

КП «Чернівціводоканал» здійснює контроль дотримання умов «Договоре 
на водопостачання та водовідведення» та «Правил приймання стічних вод д< 
системи централізованого водовідведення м. Чернівців», затвер д ж ен ій  
рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 524/19 ві; 
28.09.2018 року (із змінами, згідно затвердженого рішення «Про внесення |міі 
до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведенн: 
м. Чернівці» за № 242/8 від 23.04.2019 року.) А

Максимів к Б.ГНачальник КП «Чернівціводоканал»

Виконавець Ряба В.Д. 
т.0992229450 /


