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Щодо скасування місцевих
Правил приймання стічних вод у м. Суми

Сумському міському голові
Лисенку О.М

Офіційне звернення

Від імені Professional Association of Ecologists of Ukraine (Професійна асоціація екологів
України – ПАЕУ) дозвольте висловити Вам повагу та звернутися із наступним.
На адресу ПАЕУ надійшло звернення від директора КП «Міськводоканал» Сумської
міської ради Анатолія САГАЧА з приводу намагання окремих депутатів, зокрема Галаєва
Р.М та Соколова О.О скасувати місцеві Правила приймання стічних вод.
Професійна асоціація екологів України не може залишити поза увагою вказане звернення,
як і сам кричущий факт, намагання скасувати нормативний акт виконавчого комітету
Сумської міської ради направлений на збереження, раціональне та охорону водних
ресурсів р. Псел.
Також нам стало відомо, що таке питання вже розглядалося Сумським окружним
адміністративним судом.
Так, рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 08 листопада 2019 р у
справі № 480/3175/19, було ВІДМОВЛЕНО ТОВ «Артторг» у визнанні протиправним та
нечинним рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про затвердження
«Правил приймання стічних вод у систему централізованого водовідведення м. Суми» від
15.01.2019 року №4.
Вказане Рішення не оскаржувалося в апеляційному порядку та набуло чинності.
За інформацією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, на розгляді господарського
суду знаходяться справи про стягнення з ряду підприємств, в т.ч ТОВ «Центральний
ринок м.Суми» та АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш» плати за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих
речовин у стічних водах цих підприємств.
Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII визначено, що
Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, при цьому
водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально.

Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан
інфраструктури водовідведення та очисних споруд, недотримання норм водоохоронних
зон та багато інших факторів.
Тож намагання окремих депутатів скасувати місцеві Правила приймання стічних
вод вже через сесію міської ради виглядають абсурдними, не людськими, та такими
що можуть завдати шкоди здоров'ю жителям м. Суми та довкіллю, на відповідають
принципам сталого розвитку започаткованого в Україні, підривають імідж органу
місцевого самоврядування так і України в цілому.
В разі скасування сесією зазначених Правил, виникнуть правові підстави для
неконтрольованого, безоплатного процесу скидання забруднених стічних вод в р.Псел, що
може призвести до екологічної катастрофи.
В разі прийняття такого рішення, Професійна асоціація екологів України залишає за
собою право:
1. Започаткувати ведення публічного Реєстру опонентів довкілля;
2. Здійснити моніторинг діяльності ТОВ «Центральний ринок м. Суми», АТ «Сумський
завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», ТОВ «Артторг»
по дотриманню вимог природохоронного законодавства;
3. В разі необхідності вжити відповідних заходів реагування з оприлюдненням своїх
напрацювань.
Ми уважно будемо стежити за перебігом поді на сесії міської ради щодо розгляду
вказаного питання. Просимо вказане Офіційне Звернення оголосити на засіданні сесії
Сумської міської ради.
Проте маємо надію, що здоровий глузд переможе. Ми за співпрацю і сталий розвиток!
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