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Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
№ 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)"

І. Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)" (далі – форма).
У формі відображено дані юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, які мають каналізаційні споруди і здійснюють централізоване відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій. 
Форма вміщує дані щодо двох чи більше розрізнених господарсько-фекальних або загальносплавних каналізацій, об'єднаних в одне господарство та розташованих в одному населеному пункті.
У формі також відображається інформація про роботу каналізаційного господарства, яке обслуговує декілька населених пунктів (як у міській, так і в сільській місцевостях): дані по кожному населеному пункту міської  місцевості окремо та зведені дані по всіх населених пунктах сільської місцевості з переліком сільських населених пунктів, що обслуговуються каналізаційним господарством.
Форма вміщує дані каналізаційного господарства кожного населеного пункту окремо при отриманні каналізаційним господарством стоків від окремих каналізаційних мереж інших населених пунктів.
Форма не містить даних:
• щодо відведення каналізацією тільки технічних стічних вод від промислових, будівельних, транспортних та інших організацій;
•   щодо відведення  каналізацією тільки атмосферних стічних вод (зливові каналізації);
• щодо обслуговування дворовою каналізацією з найпростішим обладнанням будинку одного домоволодіння та відсутності випуску стічних вод за його межі;
•  щодо каналізації, споруди для випуску стічних вод якої не мають труб для відводу стоків.
Зміст форми № 1-каналізація (річна) відповідає даним документів первинного обліку, а саме: карткам обліку потужності та книгам обліку основних засобів; технічним паспортам устатковання, обладнання тощо; актам введення/списання, ремонту/заміни; угодам та рахункам на оплату спожитої електроенергії; договорам оренди, обслуговування тощо. 
Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25  березня 1999 року № 465; Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05 липня 1995 року № 30 (зі змінами); Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 лютого 2002 року № 37; Державним стандартом України. Водопостачання та каналізація. Терміни   та   визначення. ДСТУ 2569–94, затвердженим наказом Держстандарту України від 10 червня 1994 року № 138, а саме:
біологічне очищення стічних вод – технологічні процеси очищення стічних вод, які ґрунтуються на здатності біологічних організмів
розкладати забруднювальні речовини;
ветхі й аварійні каналізаційні мережі – зношені мережі, термін експлуатації (установлений нормативно-технічною документацією) яких закінчився, та мережі, що потребують заміни або ремонту;
випуск стічних вод – трубопровід, що відводить очищені стічні води у водний об’єкт;
відведені стічні води – стічні води, які скинуто у природні водоймища або утилізовано іншими шляхами;
внутрішньодворова мережа – мережа, прокладена на території домоволодінь, а також каналізаційні трубопроводи, призначені для приєднання домоволодінь до вуличної каналізаційної мережі;
внутрішньоквартальна мережа – мережа, прокладена вздовж внутрішньоквартальних проїздів;
вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів; 
вулична каналізаційна мережа – трубопроводи, які прокладено вздовж вулиць, проїздів, провулків, набережних населеного пункту, включаючи протяжність збірних колекторів (без головних та приєднань);
глибоке очищення стічних вод – додаткове очищення попередньо очищених стічних вод, яке забезпечує подальше зниження в них деяких залишкових забруднювальних речовин;
головний колектор – трубопровід (або канал), який збирає стічні води з усієї території, що має каналізацію, та відводить їх на очисні споруди або у водоймище;
збірні колектори, які необхідно  показати  в  протяжності вуличної мережі – трубопроводи, підключені безпосередньо або через систему труб до головних колекторів;
каналізаційний випуск – трубопровід, що відводить стічні води з будинків і споруд у каналізацію;
каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;
каналізація – сукупність споруд для відводу стічних вод з території населеного пункту або його частини, яка складається з мережі труб і колекторів та власного випуску;
механічне очищення стічних вод – технологічний процес очищення стічних вод механічними методами і методами фізичної дії;
одиночна протяжність – довжина труб, прокладених в одну нитку; 
окрема каналізаційна мережа – мережа, яка не має власного випуску, а передає стічну рідину до каналізаційних споруд інших підприємств;
очисні споруди – це інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод;
очищення стічних вод – оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин;
установлена пропускна спроможність очисних споруд – кількість стічної рідини, яку вони можуть пропустити за добу при повному завантаженні усього комплексу очисних споруд та додержанні встановлених вимог доочистки стічної рідини;
хімічне очищення стічних вод – технологічні процеси очищення стічних вод із застосуванням реагентів.

ІІ. Зміст форми
Рядок 01 містить дані про число каналізацій.
Рядок 02 вміщує дані про число окремих каналізаційних мереж.
Рядок 03 відображає інформацію про одиночну протяжність головних колекторів на кінець року, рядок 04 – з рядка 03 ветху й аварійну частину одиночної протяжності головних колекторів.
Рядок 05 вміщує дані про одиночну протяжність вуличної каналізаційної мережі, рядок 06 – з рядка 05 ветху й аварійну частину одиночної протяжності вуличної каналізаційної мережі.
Дані про приєднання до вуличної мережі для підключення об'єктів до каналізації (домові приєднання, дворова мережа, а також внутрішньоквартальні мережі) рядок 05 не включає.
Рядок 07 відображає інформацію про одиночну протяжність внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мереж, рядок 08 – з рядка 07 ветху й аварійну частину одиночної протяжності внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мереж.
Рядок 09 містить дані про установлену пропускну спроможність очисних споруд, що характеризується кількістю стічної рідини, яку вони можуть пропустити за добу при повному завантаженні усього комплексу очисних споруд та додержанні встановлених вимог до очистки стічної рідини.
Рядок 09 відображає дані про пропускну спроможність окремої ланки очисних споруд, яка лімітує пропуск стічних вод, при наявності різної пропускної спроможності такої ланки. 
Не відображає рядок 09 дані про пропускну спроможність очисних споруд, які не мають відстійників і проводять тільки грубе освітлення води шляхом пропуску її через різного виду решітки, сита тощо.
Форма вміщує сумарну пропускну спроможність усіх очисних споруд на кінець звітного року при наявності у каналізації декількох окремих територіально розрізнених очисних споруд. 
Рядок 10 вміщує дані про установлену пропускну спроможність каналізації за загальною кількістю стічної рідини, яка може пройти за добу через головні колектори.
Рядок 11 відображає інформацію про пропуск усіх стічних вод за рік каналізацією (каналізаційною мережею). Дані пред'явлених абонентам рахунків відображають кількість стічних вод (включаючи виробничо-технічні, господарсько-фекальні, а також води комунально-побутових підприємств, тобто комплексу розташованих на території підприємств, організацій і установ, які обслуговують матеріально-побутові й культурні потреби населення), що фактично пропущені за звітний рік через каналізацію (каналізаційну мережу).
Абонентами можуть вважатися підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, які уклали договір з об’єднаннями, виробничими управліннями водопровідно-каналізаційного господарства або іншими експлуатаційними організаціями, комбінатами комунальних підприємств на надання послуг з водовідведення та (або) прийняття та очищення стоків. 
Кількість стічних вод, відведених від абонента, може вважатися рівною кількості води, яку він отримав із водопроводу.
Дані обліку води, яку отримує абонент і яка обліковується за допомогою вимірювальних приладів, продуктивності насосів, обліку витрат води на технологічні потреби, замірів фактичної кількості стоків тощо, містять кількість стоків, скинутих абонентом у каналізацію, при наявності у абонента інших джерел водопостачання (власний водозабір, інший водопровід).
Обсяг скинутих стоків не враховує питну воду, яка є напівфабрикатом та включена до складу виробленої продукції і не скидається у каналізацію. 
Рядок 12 містить інформацію про кількість стічних вод, прийнятих від інших каналізацій або каналізаційних мереж.
Рядок 13 вміщує дані про кількість усіх відведених (скинутих) стічних вод за рік.
Рядок 14 відображає дані про загальну кількість стічних вод, які пройшли через очисні споруди, із загальної кількості відведених (скинутих) стічних вод. 
Рядок 15 містить дані про кількість стічних вод, які пройшли на повну біологічну (фізико-хімічну) очистку, із загальної кількості стічних вод, пропущених пройшли через очисні споруди.
Рядок 16 вміщує дані про кількість стічних вод з доочисткою із загальної кількості стічних вод, які пройшли через очисні споруди  на біологічну (фізико-хімічну) очистку.
Рядок 17 відображає інформацію про кількість стічних вод, що передана іншим каналізаціям або каналізаційним мережам.
Рядок 18 містить дані про витрати електроенергії каналізацією за рік, які визначаються за показниками лічильників на використання електроенергії.
Заступник директора департаменту 
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