
НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
г?~г. м. Новомосковськ

Про затвердження 
«Положення по прийманню 
рідких побутових відходів 
від споживачів м. Новомосковська»

Розглянувши заяву комунального підприємства «Новомосковськ водоканал» про 
необхідність прийняття положення по прийманню рідких побутових відходів від споживачів 
м. Новомосковська, згідно “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та 
відомчі системи каналізації населених пунктів України” затверджених наказом Державного 
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 37 від 19.02.2002 р., 
керуючись п. 5 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 5 ст. ЗО Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

1. Затвердити «Положення по прийманню рідких побутових відходів від споживачів 
м. Новомосковська» (додається).

2. Дія цього рішення поширюється на споживачів КП «Новомосковськ водоканал», 
а саме: фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності 
(в тому числі на приватних нотаріусів), установ та організацій без наявності статусу 
юридичної особи.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови Козлова О.П.

Міський голова С. А. Мороз

ВИРІШИВ:

Підготував:
Начальник
КП "Новомосковськ водоканал" & { О. М. Головко

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому \ І.М. Марченко

Перший заступник міського голови О.П. Козлов

В.о. начальника юридичного управління О.В. Маотинюк



Додаток до рішення '%
виконавчого комітет} 
Новомосковськом міської ради

від № ?  ¥

ПОЛОЖЕННЯ 
по прийманню рідких побутових відходів від споживачів

м. Новомосковська

Положення по прийманню рідких побутових відходів (далі РПВ) від споживачів м.̂  
Новомосковська (далі Положення) передбачає обов'язкові вимоги по прийому рідких 
побутових відходів і включають умови по виконанню вимог "Правил прийому стічних вод на 
очисні спорудження каналізації м. Новомосковська", умови укладення договору на прийом і 
очищення стоків. Правила поводження з РПВ призначені для запобігання можливості 
забруднення природного довкілля і поширення інфекційних захворювань відходами 
життєдіяльності громадян, що проживають на території м. Новомосковська, 
господарчо-побутовими стоками.

Положення розроблене відповідно до нормативних документів: "Правила приймання 
стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів 
Україні" затверджених наказом Держбуду Україні від 19.02.2002р. № 37, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції Україні 26.04.2002р. за № 402/6690 (далі -  Правила), Закон Україні "Про 
охорону навколишнього середовища", Закон Україні "Про відходи" від 05.03.1998р. № 
187/98-ВР, Водній Кодекс Україні ст.. 44, 49, 70, 110, СНІП 3.05.04.-85 «Зовнішніх мереж і 
спорудження водопостачання і каналізації. СанПіН 42-128-4690-88 «Санітарних правил 
утримання територій населених місць».

Основні терміни і поняття 
Абонент - фізична або юридична особа ,що надає послуги з вивозу рідких побутових відходів. 
Виконавець - організація, що здійснює прийом і очистку рідких побутових відходів за 
укладеним договором.
Договір - договір на вивіз і очищення стоків, укладається між КП "Новомосковськ водоканал" 
і Абонентом.
Допустимі концентрації Д К  - гранична кількість забруднюючих речовин в одиниці об'єму 
стічних вод, встановлене КП "Новомосковськ водоканал"».
Залпове скидання - прийом стічних вод з перевищенням в 20 і більше разів допустимої 
концентрації по будь-якому вигляду забруднень, а також скидання агресивного стоку з рН 
менше 2 або більше 12
Речовини, заборонені до прийому на очисні споруди міста Новомосковська - речовини, по 
яких не встановлені в додатку 9.1. правил, та в Договорі нормативи скидання.
Рідкі побутові відходи - фекальні відходи, нецентралізованої каналізації.

Це Положення є обов'язковим для виконання всіма Абонентами, що уклали договір з 
КП "Новомосковськ водоканал" на прийом РПВ на ОСК м. Новомосковська.

1. Загальні положення
1.1. Положення визначає порядок прийому рідких побутових відходів на очисні споруди міста 
Новомосковська, встановлюючи взаємні права і обов'язки Абонентів і КП "Новомосковськ 
водоканал".
Плата за послуги з очищення та скид стічних вод і РПВ стягується відповідно до тарифів 
визначених калькуляцією, що діють. »
1.2. КП "Новомосковськ водоканал" що здійснює прийом РПВ на очисні споруди, має право 
здійснювати контроль за виконанням Абонентами вимог цього Положення.



1.3. Абоненти несуть відповідальність за порушення Положення та аварійні ситуації, що 
виникають на спорудах біологічного очищення очисних споруд в наслідок скидання 
забруднюючих речовин таких, що перевищують граничні норми, вказані в Правилах та 
Положенні.
1.4. При виявленні Абонентів, що допустили порушення Правил та Положення, КП 
"Новомосковськ водоканал" має право застосовувати заходи, викладені в розділах даного 
Положення.
1.5. В разі зміни нормативних і законодавчих документів Положення може бути змінено.

2. Основні вимоги до якості рідких побутових відходів що скидаються АС бочками в
приймальну камеру ОСК

2.1. На очисні споруди приймаються стічні води та РПВ, що потребують обробки на спорудах 
біологічного очищення, та не викликають порушення роботи технологічного режиму, і 
можуть бути очищені відповідно до вимог і нормативів Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища"
2.2. Стічні води та РПВ, що приймаються на очисні споруди не повинні:
- порушувати роботу очисних споруд;
- надавати руйнівну дію елементам споруд каналізації;
- містити паливні домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати 
вибуховоподібні суміші, агресивні гази з руйнівною корозійною дією на очисні споруди;
- мати температуру вище 40 градусів;
- містити речовини, для яких не встановлені гранично - допустимі концентрації (ГДК)
- містити мінеральні забруднення;
- містити збудників інфекційних захворювань;
- містити нерозчинені масла, а також смоли і мазут;
- містити біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини;
- містити токсичні і радіоактивні компоненти;
- мати показник рН нижче 6,5 або вище 9, володіти показником ХПК вище БПК5 більш ніж в 
2,5 раз або БПК повне - більш ніж в 1,5 раз;
- містити забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують встановлені норми;
- містити концентровані маточні і кубові розчини
- містити будівельне, виробниче, господарсько - побутове сміття, грунт і інші речовини, 
здатні відкладатися на стінках труб, гратках і спорудах біологічного очищення (окалина, гіпс, 
вапно, пісок, металева стружка та ін.).
2.3. Рідкі побутові відходи перед скидом на очисні споруди повинні:
а) розбавлятися водою в співвідношенні 1:7 при доставці їх транспортом з вакуумним 
наповненням;
б) звільнятися від крупних механічних домішок на ґратках Абонентом. Очищення граток 
і утилізація сміття в спеціально відведене місце повинні здійснюватися Абонентом 
самостійно.
2.4. Категорично забороняється скид на очисні споруди кислот, розчинників, бензину, 
діетилового ефіру, дихлорметану, бензолу, і їх похідних. Забороняється скидання розчинів, 
що містять сірководень, окиси вуглецю, ціаністо-водну кислоту, пари легко летючих 
вуглеводів та інші.
У Додатку до даного Положення вказані граничні нормативні показники (Додаток 9.1. 
Правил) - ГН, для приймання рідких відходів від Абонентів по м. Новомосковську.
При дотриманні всіма Абонентами допустимих концентрацій забруднень, вказаних в Додатку 
1 Положення, очисними спорудами може бути забезпечене очищення стічних вод до рівня 
затверджених ПДС.
Розрахунки за скид і очищення рідких побутових відходів виконуються згідно "Правил..."
2.5. Концентрації шкідливих речовин в стічних водах Абонентів не повинні перевищувати 
допустимі концентрації, вказані в Додатку 1.
2.6. Контроль за якістю стічних вод, РПВ і забруднюючих речовин здійснюється 1 раз на 
тиждень лабораторією КП "Новомосковськ водоканал".



2.7. Відбір проб оформлюється актом, підписаним представниками Абонента і 
"Новомосковськ водоканал".

3. Основні вимоги при укладенні договору на приймання рідких побутових відходів на 
‘  > ‘  очисні споруди м. Новомосковська

3.1. Прийом стічних вод на очисні споруди КП "Новомосковськ водоканал" можливе лише за 
наявності договору між КП "Новомосковськ водоканал" і Абонентами, що здійснюють вивіз 
РПВ і що мають ліцензію на виконання даного виду робіт.
3.2. Це Положення є обов'язковим для укладання договору "На приймання стічних вод на 
очисні споруди м. Новомосковськ"

4. Умови оплати послуг з прийому рідких побутових відходів очисними спорудами м.
Новомосковська

4.1. За скид стічних вод, РПВ на очисні споруди Абонент здійснює оплату, що нараховується 
КП “Новомосковськ водоканал” згідно калькуляції .
4.2. За скид стічних вод, РПВ з перевищенням допустимої концентрації забруднюючих 
речовин Абонент здійснює оплату, що нараховується КП “Новомосковськ водоканал” 
відповідно до п.7 Правил " Визначення величини плати підприємств за скидання стічних вод 
в міську каналізацію".
4.3. Підвищений тариф розраховується таким чином:
Тп = Т * Кп*<3, де

Тп - підвищений тариф

(} -  об'єм АС бочки м3

Т - тариф (ціна) на послуги водовідведення.

Кп - коефіцієнт підвищеної надбавки, вважається як сума всіх перевищень і приймається не 
більше 5

Кп = К1 < = 5, де

К1 - коефіцієнт перевищення допустимої концентрації 1-го забруднення в пробі стічних вод 
Абонента

К1 = Сіф -  Сід, де 
Сіф

Сіф - фактична концентрація 1-го забруднення в пробі стічних вод Абонента 

Сід - допустима концентрація 1-го забруднення, встановленого для Абонента 

К1 - сума всіх перевищень

4.4. Стягується додаткова плата за скидання забруднюючих речовин, при виявленні залпового 
скидання, в десятикратному розмірі тарифу за кожен вид забруднень, що підтверджується 
повторним контрольним аналізом, проведеним лабораторією КП "Новомосковськ водоканал" 
або іншою лабораторією, що має атеетадію на даний вид діяльності за рахунок коштів 
Абонента.
4.6. Кошти, одержані Водоканалом за приймання наднормативно забруднених стічних вод та 
РПВ на очисні споруди, а також за інші порушення Правил, розподіляються таким чином:
- 20% перераховується КП "Новомосковск водоканал" до місцевих фондів охорони 
навколишнього природного середовища;



- 80% залишаються у розпорядженні КП "Новомосковськ водоканал" і використовуються на 
відшкодування збитків КП "Новомосковськ водоканал" викликаних цими скидами, на ремонт 
і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд, а також на розвиток 
каналізаційного господарства м. Новомосковська.

Керуючий справами виконкому ' " І.М. Марченко


