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Першому
заступнику
Голови
Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства
Андрієвському Д.Й.
Шановний Дмитре Йосиповичу!
Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 5 глави 4 постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –
НКРЕКП) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 (далі – Ліцензійні
умови) передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване
водовідведення, мають забезпечити наявність лабораторії, що має право здійснювати
виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними
лабораторіями інших організацій.
Зазначена норма кореспондується зі ст. 44 Закону України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», згідно із якою виробничий контроль у сфері питної
води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.
До 01.01.2016 року підтвердження незалежної та технічної компетентності
вимірювальної лабораторії проводилося шляхом атестації, за результатами якої для
вимірювальної лабораторії підприємства оформлювалося свідоцтво про атестацію на
проведення вимірювань. Вимірювальна лабораторія могла посилатися на свідоцтво про
атестацію для підтвердження права виконання метрологічних робіт у сфері державного
метрологічного нагляду, використовувала свідоцтво для пропозиції своїх послуг
потенційним замовникам.
Визначення поняття атестації було наведено у втративших чинність Правилах
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом
Держспоживстандарту України від 29.03.2005 № 71, згідно яких уповноваження (атестація)
проводиться з метою визначення і офіційного підтвердження готовності заявників до
проведення метрологічних робіт.
01.01.2016 набув чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну
діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (далі – Закон), яким повноваження центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та
організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних
вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері
законодавчо регульованої метрології визначаються законом (частина четверта статті 7
Закону).
Тобто центральний орган виконавчої влади, повинен уповноважувати лабораторії на
проведення певних вимірювань.
Згідно із ст. 3 Закону, сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим
Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та
простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць
вимірювання та засобів вимірювальної техніки.

До сфери законодавчо регульованої метрології, яка повинна бути врахована при
організації вимірювань водоканалами, належать такі види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян ( в частині контролю якості
води );
2) контроль стану навколишнього природного середовища ( в частині контролю
забруднень у стічних водах );
Згідно ч. 3 ст. 16 Закону, оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не
застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних
засадах.
Таким існуючим добровільним механізмом підтвердження відповідності проведення
вимірювань у вказаних сферах діяльності є акредитація суб’єктами господарювання на
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в Національному агентстві з акредитації
України.
Проте, такий варіант вирішення питання на практиці призведе до суттєвого
збільшення фінансового навантаження на провадження господарської діяльності суб'єктами
господарювання. Необхідними кроками в такому випадку стануть збільшення штату
вимірювальних лабораторій, витрати, пов'язані із обов'язковим калібруванням засобів
вимірювальної техніки, кошти на підготовку та надання матеріалів з акредитації до
національного органу з акредитації тощо. Це потребує значних коштів та часу. На сьогодні
немає жодного водоканалу з акредитованими лабораторіями.
Найближчим часом у лабораторій водоканалів закінчиться атестація лабораторій і
вони не будуть мати права займатись вимірюванням, що приведе до неконтрольованого
процесу управління якістю води та скиданням стічних вод.
Для
відомчих лабораторій Державної екологічної інспекції це питання було
вирішене шляхом внесення змін до закону «Про охорону навколишнього природного
середовища» надавши право на уповноваження лабораторій Мінприроди.
Проблему законодавчого розв’язання неврегульованості процедури уповноваження на
проведення вимірювань у вказаних сферах для водоканалів пропонується вирішити шляхом
внесення відповідних змін до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» шляхом доповненням повноважень центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального
господарства на уповноваження підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів та
фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології.
З огляду на наведене, прошу Вас, шановний Дмитре Йосиповичу розглянути
пропозиції Асоціації «Укрводоканалекологія» щодо внесення змін до Закону України «Про
питну воду, питне водопостачання та водовідведення», та врахувати їх при розгляді на
засіданні Комітету.
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