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ВИКОНАВЧИЙ КО М ІТЕТ
Н О ВО М О СКО ВСЬКО Ї М ІС ЬК О Ї РАДИ ДЕПУТАТІВ
51200, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14, тел. 7-30-22, факс 7-13-45, 7-51-47

Р ІШ Е Н Н Я
26.03.03., № 20
Про затвердження Правил приймання
стічних вод підприємств у систему
міської каналізації м.Новомосковська

Згідно з наказом Д ержбуду У країни від 19.02.2002р. № 37,
відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні
та відомчі системи каналізації населених пунктів України та Інструкції
про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших
стічних вод у системи каналізації населених пунктів, для забезпечення
охорони водоймищ від забруднення недостатньо очищеними стоками,
н ед о п у щ е н н я п о р у ш е н ь у р о б о ті м ер еж і споруд к а н а л із а ц ії
м.Новомосковська, підвищення якості їх роботи і безпеки експлуатації,
враховуючи вимоги природоохоронного законодавства України, виконком
міської ради депутатів
ВИРІШИВ:
1. Затвердити П равила приймання стічних вод підприємств у
систему міської каналізації м.Новомосковська, погоджені місцевими
органами М іністерства охорони здоров’я та Міністерства екологічної
безпеки України.
2. Новомосковському виробничому управлінню водопровідноканалізаційного господарства:
2.1.Забезпечити контроль за дотриманням вимог до складу стоків
підприємств, які надходять у міську каналізацію та своєчасно інформувати
органи державного контролю і прокуратури про порушення Правил...,
передавати їм матеріали для притягнення винних до відповідальності.
2.2.
Повідомлення про прийняття нових Правил... опублікувати в
засобах масової інформації.
до 01.03.2003р.
Начальник ВУВКГ

3. Встановити норматив плати за скид наднормативних забруднень
згідно з пунктом 7.2. Правил...
4. Дозволити ВУВКГ м.Новомосковська, згідно з пунктом 7.4.5.
додатку до ріш ення/ П рави л.../:
4.1. 70% коштів від розміру плати підприємств за скид
н ад н о р м ати в н и х заб р у д н ен и х ст іч н и х вод за л и ш и ти у
розпорядженні Новомосковського ВУВКГ та використати їх згідно з
пунктом 7.4.11 Правил....
4.2. Виставляти рахунки на суму, що становить 30% від розміру
плати за скид наднормативних забруднених стічних вод, для сплати
підприємствами цих коштів до міського фонду охорони навколишнього
середовища з метою подальшого їх використання відповідно до ч.5, п. 1
постанови Кабінету' М іністрів України від 17.09.1996р. № 1147 «Про
зат в е р д ж е н н я п ер ел ік у в и д ів д ія л ь н о с т і, що н ал еж ать до
п р и р о д о о х о р о н н и х зах о д ів на будівн и ц тві в м .Н о в о м о с к о в с ьк у
каналізаційних мереж і споруд на них».
5. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну
систему каналізації м.Новомосковська вступають в дію з 01.04.2003р.
6. З моменту вступу в дію Правил ... ріш ення виконкому від
05.05.1995 р. № 332 про затвердження Правил приймання стічних вод
підприємств в систему каналізаціїм.Новомосковська вважати такими,що
втратили чинність.
7. Контроль за виконанням ріш ення покласти на заступника
міського Голови С.Ф.Нетудихатку.

Міський Голова

В.І. Літвіщенко

Керуючий справами виконкому

Л.І. Блакитна

Підготував: начальник ВУВКГ

В.А. Павлік

Узгоджено :зам. міського голови

С.Ф.Негудихатка
О.З.Резнік
О. В. Рибальська

Зам. міського голови
Нач. дсрж. прав, відділу
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Означення термінів і скорочень
■
Загальні положення.
П р ава т а о б о в ’язки в о д о к ан ал у і п ід п р и єм с тв , які
користуються послугами водовідведення.
П орядок оформлення приймання стічних вод у міську
каналізацію.
Приєднання підприємств до міської каналізації.
У кл адан н я д о го в о р ів про п р и й м ан н я стічн и х вод у
каналізацію.
Перелік підприємств, для яких встановлює ться л іміт на скид.
Проект ліміту.
Ліміт на скид.
Дозвіл на скид.
В и м о ги до складу та вл асти во стей стічни х вод, які
скидаються у міську каналізацію.
В изначення допустимих показників якості стічних вод
підприємств.
П орядок контролю за скиданням стічних вод у міську
каналізацію.
Місце відбору проб.
Порядок відбору проб.
Систематичний відбір проб.
Вибірковий відбір проб.
Визначення величин плати підприємств за скидання стічних
вод у міську каналізацію.
Визначення коефіцієнта перевищення (Кп).
Встановлення нормативу плати за скид наднормативних
забруднень.
Визначення кількості скинутих стічних вод.
Визначення величини плати за скидання стічних вод.
Визначення величини плати за розміщення осадів.
Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил.
Додатки.
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О значення терм інів і скорочень
Н овом осковськ виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства
гранично допустима концентрація' забруднюючої
гдк
речовини (додаток 9.2.)
граничні норм и забрудню ю чих речови н на ски д в
гн
каналізацію (додаток 9.2.)
допустима концентрація забруднюючої речовини у пробі
дк
стічних вод з Випуску підприємства
Державне управління екології та природних ресурсів у
ДУЕП
Дніпропетровськії) області
очисні споруди каналізації
оск
Державний архітектурно-будінельний контроль
ДАБК
Виробниче управління водного господарства в
ВУВГ
Дніпропетровській області
фактична концентрація забруднюючої речовини у стічних
Сф
водах
підприємство, яке уклало з водоканалом Договір
Абонент
акт водоканалу
Акт
БСК
біохімічне споживання кисню, БСК5 - за 5 діб.
Випуск
к а н а л іза ц ій н и й т р у б о п р о в ід , яки м с т іч н і води
п ід п р и єм с тв а в и п у ск аю ться за м еж і т е р и т о р ії
підприємс тва (або у збірний колектор)
Договір
договір на подачу води з комунального водопроводу та
приймання стічних вод до каналізації
Дозвіл на скид дозвіл на скид стічних вод у міську каналізацію
РДЕІ
Регіональна
Державна екологічна
інспекція
м. Новомосковськ
КК
контрольний колодязь на Випуску Підприємства
безпосередньо перед підключенням до міської каналізації
Залповий скид ски д с тіч н и х вод в к а н а л із ац ію , що п ер ев и щ у є
концентрацію, встановлену Правилами (п.7.1.2.) більш
як у 20 разів
ІСіГ
коефіцієнт перевищ ення ф актичної концентрації над
допустимою
Локальні оск очисні споруди підприємств (на випусках чи на
технологічному обладнанні)
ЛОШ
лімі туюча ознака шкідливості
міська каналізація Новомосковська система каналізації
Водоканал
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окремо розташ ована територія
підприємств з
відокремленими
системами
водопостачання
і
водовідведення
Правила
«Правила приймання стічних вод підприємств у систему
міської каналізації м. Новомосковська»
«Правила користування системами комунального
Правила
користування водопостачання та водовідведення в містах і селищах
України»
Проба
контрольна вибіркова разова проба стічних вод
підприємства
проект ліміту на скид забруднюючих речовин в систему
ПЛ
міської каналізації
«Розрахунок величини додаткової плати за скид до міської
Розрахунок
каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх
складу та властивостей»
Розрахунковий період (вказаний в груповому рахунку, що виставлений
В о д о к а н а л о м , але не м енш ий 1 м іс я ц я ) за який
період
п ід п р и єм с тв у н ар ах о в ан о
плату за п осл уги
водопостачання і водовідведення
технічні умови на приєднання випуску до міської
ТУ
каналізації
договір про приймання наднормативно забруднених
угода про
якість
стічних вод
додаткова
угода
хімічне споживання кисню
хск
об’єкт
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І. З а га л ь н і полож ення
1.1. Правила розроблено згідно з державними Правилами охорони
поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Інструкцією про
встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у сис
теми каналізації населених пунктів та іншими чинними нормативними
актами, які регулюють питання приймання стічних вод у систему каналі
зації.
1.2. Правила спрямовані на забезпечення охорони від забруднення
скидами шкідливих речовин навколишнього природного середовища,
зокрема, водойм і землі, на якій розміщені осади ОСК, на запобігання
порушень в роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності
роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної органі
зації приймання стічних вод від підприємств в мережу каналізації м. Но
вомосковська.
1.3. Правила встановлююч і, вимоги до приймання від підприємств
стічних вод до міської каналізації, регламентують взаємні права та обо
в’язки підприємств і Водоканалу, порядок визначення плати за послуги
водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, відпов
ідальність та міри впливу за їх порушення.
1.4. Правила є обов’язковими до виконання всіма Підприємствами
(незалежно від їх відомчої належності і форми власності), які користу
ються послугами Водоканалу з водопостачання і водовідведення, стічні
води яких скидаються в міську каналізацію безпосередньо чи опосеред
ковано.
1.5. Стічні води можуть бути прийняті у міську каналізацію, якщо:
1.5.1. У абонента наявні ТУ на приєднання до міської каналізації
(на приймання стічних вод), видані Водоканалом (п.3.1.).
1.5.2. Абонентом погоджено Проект ліміту (п.3.4.).
1.5.3. Абонент одержав Дозвіл на скид (п.3.6.).
1.5.4. Показники якості стічних вод задовольняють вимоги Пра
вил (розділ 4).
1.6. Встановлення Абонентом режиму та нормативів скидання заб
руднюючих речовин у міську каналізацію, формулювання висновку щодо
відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим, а
також виконання Розрахунку входять виключно до компетенції Водока
налу.
1.7. Контроль за виконанням Підприємствами Правил здійснюють
Контролюючі служби.
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1.8.
При вирішенні питання про відведення земельних ділянок під
будівництво Підприємств, розрахованих на приєднання до мереж міської
каналізації, Водоканал видає технічне заключения про можливість інже
нерного забезпечення об’єкту. Після цього заявник повинен отримати
дозвіл держепідемслужби за встановленою формою.
2. Права та обов’язки Водоканалу і Підприємств,
які користуються послугами водовідведення
2.1. Водоканал зобов’язаний:
2.1.1. При укладанні Договорів з Підприємствами (з урахуванням
виданих раніше ТУ) зобов’язати кожне Підприємство отримати Дозвіл
на скид (п.3.6.) для встановлення кількісних та якісних умов приймання
стічних вод і вимог до додержання певного режиму скидання стічних вод.
2.1.2. В разі відповідності якості і режиму стічних вод Підприєм
ства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості Абонента
за надані послуги водовідведення) забезпечити приймання, відведення і
очищення стічних вод (крім п.8.4.3.). Здійснювати очищення прийнятих
у договірному порядку наднормативно забрудненнх стічних вод (п.3.2.3.).
2.1.3. Забезпечувати систематичний лабораторний контроль за ро
ботою ОСК, якістю води в контрольних пунктах, визначених «Графіком
лабораторного контролю хіміко-бактеріологічної лабораторії ОСК м. Но
вомосковська», погодженим ДУЕП та Новомосковською міською сані
тарно-епідеміологічною станцією.
При погіршенні показників якості водного об’єкта в контрольно
му пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій, негайно повідо
мити СЕС та ДУЕП з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення.
2.1.4. Здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають
підприємства, а також за режимом і обсягом скиду.
2.1.5. Виставляти підприємствам до оплати рахунки за послуги во
довідведення. У випадку виявлення з боку Підприємств порушень Правил
(перевищення встановлених показників об’єму та якості стічних вод, скид
без Дозволу, невиконання вимог Акту, тощо), Водоканалом нараховується
додаткова плата з застосуванням коефіцієнта кратності (розділи 7, 8.)
2.1.6. При відборі проб ознайомлювати Абонента з правом прове
дення контрольного аналізу та порядком використання його результатів
(додаток) 9.10.
2.2. Водоканал має право:
2.2.1. Доводити підприємствам (п.1.6.), встановлені згідно з Пра
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ви л а м и , Л ім іти на ски д ( п .3 .5 .) , н ад ав ати Д о звіл на ски д (п .3 .6 .).
2.2.2. При загрозі виходу з ладу мереж та порушення технологіч
ною режиму роботи ОСК, при невиконанні підприємствами обмежень
чи заходів щодо нормалізації якості та режиму скидання стічних вод об
межити об’єм або заборонити скиданий стічних вод у міську каналіза
цію, а у випадку невиконання цієї заборони - відключити Підприємство
під міської системи водопостачання і каналізації (п.8.4.3.), інформувати
про це міську РДЕ1 і органи санітарного нагляду, а також розірвати До
говір.
2.2.3. Проводити обстеження водопровідних і каналізаційних сис
тем будь-якого водоспоживача та складати акти за результатами цих об
стежень.
2.2.4. У будь-який час самостійно або за участю представника Або
нента (попередивши Підприємство) відбирати проби стічних вод.
2.2.5. Здійснювати раптовий (в будь-який час доби), нецогоджений
з Підприємством заздалегідь, відбір Проб.
2.2.6. Проводити хімічний аналіз Проб стічних вод Підприємств.
Робити офіційні висновки про відповідність фактичних концент
рацій забруднюючих речовин стічних вод допустимим (п. 1.6.).
2.2.7. Вимагати від підприємств розробки та узгодження з водока
налом заходів для доведення якості стічних вод до встановлених норма
тивів.
2.2.8. Встановлювати в КК пристрої для контролю за показниками
стічних вод.
2.2.9. Вимагати від Підприємств встановлення на Випусках витра
томірів, обмежувачів витрати, граток для утримання сміття, регульованої
і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробо
відбірників та інших пристроїв.
2.2.10. Вимагати від Підприємств обладнання роздільної мережі
каналізації з випуском у міську каналізацію виробничих, господарськопобутових та дощових стічних вод через окремі КК
2.2.11. На підставі укладеної з Підприємством Угоди про якість
здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (п.3.2.3.).
2.2.12. При розгляді матеріалів для одержання ТУ на каналізуван
ня, погодження проектів, доведення і зміну Ліміту на скид, Водоканал та
регіональна державна екологічна інспекція мають право:
2.2.12.1. Обстежити об’єкт та відібрати на аналіз Проби.
2.2.12.2. Вимагати надання необхідного допоміжного довідкового
матеріалу.
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2.2.12.3. Відмовити в розгляді поданих матеріалів, якщо в них не
враховані вимоги Правил.
2.3.
Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством:
2.3.1. За технічний стан системи каналізації, яка зйаходитьея на його балансі.
2.3.2. За відповідність якості очищених стічних вод, що скидають
ся у водні об’єкти, лімітам скиду забруднюючих речовин до цих об’єктів.
2.4. Підприємства мають право:
2.4.1. Користуватися послугами міської каналізації з приймання,
відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо
приєднання абонентів до комунальної каналізації відповідно до Правил
користування і укладення Договору.
2.4.2. Здійснювати скидання стічних вод в міську каналізацію за
чинними тарифами при умові відповідності якості і режиму стічних вод
підприємства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості
Абонента за надані послуги водовідведення).
2.4.3. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправо
мірних (на їх погляд) дій Водоканалу.
2.4.4. Вимагати проведення аналізу стічних вод підприємства.
2.5. Підприємства зобов’язані:
2.5.1. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю
стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації (п.6.3.). Не
перевищувати встановлені ліміти водовідведення та допустимі показни
ки стічних вод в КК на своїх Випусках.
2.5.2. Забезпечити облік та попереднє очищення стічних вод.
2.5.3. Розробити Проект ліміту, погодити його з РДЕІ та Водокана
лом і отримати Дозвіл на скид (п.3.6.).
2.5.4. Щ омісяця, не пізніше 5-го числа, (при погіршенні якості
стічних вод - негайно) подавати До Водоканалу (в РДЕІ - щокварталу)
інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають
до міської каналізації.
2.5.5. Забезпечити можливість проведення контролюючими служ
бами у будь-який час доби обстеження підприємства з питання роботи
локальних ОСК та контролю за скиданням стічних вод у міську каналіза
цію, надавати необхідні документи та експлуатаційний персонал.
2.5.6. Повністю відшкодувати збитки та ліквідувати руйнування
мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Підприєм
ства (п.п.8.6., 8.7.).
2.5.7. За відсутності КК побудувати їх.
2.5.8. Обладнати випуски пристроями, що дозволяють припиняти
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ски да нн я с т ічн их вод (при ві д су т но с т і та ки х п р и 
строїв).
2.5.9. Позначити ідентифікаційними табличками місця розташу
вання КК(п. 6.1.1.5.).
\
2.5.10. Не допускати накопичення забруднюючих речовин в КК.
Здійснювати необхідні заходи для запобігання потрапляння в КК випад
кових забруднень.
2.5.11. Виконувати планово-профілактичні ремонти КК і своїх ме
реж згідно з «Положенням про проведення планово-попереджувальних
ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
України». Очищувати ляди КК від снігу та криги.
2.5.12. Встановлювати на своїй території уловлювачі жиру (для
підприємств громадського харчування та харчової промисловості).
2.5.13. У 7-денний термін повідомляти Водоканал про виникнення
змін (якісних, кількісних, інженерного водовідведення, вказаних в погод
женому проекті ліміту).
2.6. Підприємства несуть відповідальність:
2.6.1. За технічний стан систем каналізації, яка знаходиться на їх балансі.
2.6.2. За своєчасну сплату (як па рахунок Водоканалу, так і на раху
нок міського фонду охорони навколишнього природного середовища) за
скид стічних вод, визначену відповідно до розділу 7 Правил.
2.6.3. За відповідність кількісних і якісних показників стічних вод,
що скидаються у міську каналізацію, вимогам Правил.
2.7. Перед відбором проб підприємство має право оглянути облад
нання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього
забруднення.
2.8. У випадку, якщо відстійники і вигрібні ями Підприємства не
мають Випуску до міської каналізації (п.4.3.) Підприємство зобов’язане:
2 .8 .1. Укласти угоду на передачу відходів іншим власникам.
2.8.2. На вимогу РД1Л та Водоканалу подавати довідку про розмі
щення відходів, накопичених за попередні роки.
2.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асеніза
ційним транспортом, здійснюється тільки через зливні станції Водокана
лу. Сплата за послуги з транспортування та очищення таких,вод прово
диться згідно з договором.
2.10. При виявленні порушень, актом Водоканалу встановлюють
ся терміни їх усунення. При цьому:
2.10.1. Акт Водоканалу є обов’язковим до виконання у встанов12

2.10.2. За неусунення порушень у встановлені в акті терміни, Або
нент розраховується за об’єм води, обчислений згідно з п.7.3.5. Правил.
2.10.3. Акт підписується уповноваженими представниками Водо
каналу і Підприємства. При відмові представників Підприємства від підпи
су представники Водоканалу роблять відповідний запис в акті. В цьому
разі акт затвердж ується Водоканалом і діє в однобічному порядку
(п.6.2.18.3.)
3. Порядок оформлення приймання стічних вод
у міську каналізацію.
3.1. Приєднання підприємств до міської каналізації.
*■
3.1.1. Приєднання Підприємств до міської каналізації здійснюєть
ся згідно з вимогами «Правил користування системами комунального
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України».
3.1.2. Рішення про приймання стічних воду міську каналізацію від
об’єктів, що збудовані, приймається тільки після позитивного висновку
РДЕІ і отримання довідки про ввід в експлуатацію об’єкту, яка засвідчує,
що зовнішні мережі і споруди каналізації забезпечують нормальну робо
ту об’єкта і ним обслуговуються до передачі на баланс Водоканалу.
3.1.3. При прийнятті рішення для діючих Підприємств та для тих,
що реконструюються і будуються, враховується:
3.1.3.1. Запровадження технологічних процесів, які дозволять змен
шити кількість забруднених стічних вод і фактичну концентрацію (Сф)
забруднюючих речовин.
3.1.3.2. Влаштування систем оборотног о водопостачання.
3.1.3.3. Попереднє очищення стічних вод на локальних ОСК.
3.1.3.4. Спільне попереднє очищення стічних водданого об’єктаз
стічними водами інших об’єктів на кущових ОСК.
3.1.3.5. Обробка осадів ОСК і вирішення питання про місце їх ви
далення або спосіб утилізації.
3.1.4.
При будівництві, реконструкції або капремонті об’єкта за
мовнику необхідно:
3.1.4.1. Отримати в водоканалі ТУ.
3.1.4.2. Погодити з Водоканалом розроблену проектну документацію.
3.1.4.3. Після закінчення будівництва отримати Дозвіл на підклю
чення споживача до діючих мереж каналізації і Довідку про введення
об’єкта в експлуатацію.
3.1.4.4. Стати Абонентом Водоканалу.
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3.1.4.5. Отримати ліміт на скид, розробити та погодити Проект
ліміту.
3.1.4.6. Отримати дозвіл на скид.
3.1.4.7. Погодити всі роботи з органами держепідемнагляду відпо
відно до ст. 15 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемі
ологічного благополучення населення».
3.1.5.
Для одержання ТУ на каналізування об’єкта замовник подає
в Водоканал:
3.1.5.1. Письмовий запит замовника (при новому будівництві або
при реконструкції об’єкта з побудовою чи прибудовою - запит ДАБК).
3.1.5.2. Опитувальний лист на приєднання об’єкта до системи ка
налізації.
3.1.5.3. Ситуаційний план у трьох примірниках у мірилі 1:2000 з при
в’язкою об’єкта, який проектується або реконструюється, до вулиць міста.
3.1.5.4. Повний баланс водопостачання і водовідведення об’єкта
(при реконструкції - до і після неї), підписаний замовником та проектною
організацією.
3.1.5.5. Генплан об’єкта в мірилі і :500 з мережею каналізації і спо
рудою, яка проектується, узгоджений з ДАБК.
3.1.6. Водоканал зобов’язаний в місячний термін розглянути по
дані матеріали і видати ТУ на каналізування для об’єкта на нормативний
термін проектування і будівництва. В ТУ зазначаються:
3.1.6.1. Найменування та адреса об’єкта, замовника, проектуваль
ника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва.
3.1.6.2. Місце приєднання до водопровідних і каналізаційних ме
реж, вимоги до обладнання, КК, вузлів приєднання.
3.1.6.3. Основні розрахункові інженерні параметри системи пит
ного водопостачання, що включають умови водовідведення.
3.1.7. Видані ТУ на каналізування для об’єкта-подаються на погод
ження РДЕІ.
3.1.8. Для погодження проектної документації у водоканал повинні
бути подані:
3.1.8.1. Письмовий запит.
3.1.8.2. Проектна документація.
3.1.8.3. Копія ТУ на каналізування об’єкта, виданих Водоканалом.
3.1.8.4. Матеріали стосовно утилізації або вивозу осадів локаль
них ОСК та відходів виробництва, власником яких є Підприємство, та
копія договору про передачу відходів іншим власникам (організаціям, що
ці відходи чи осади приймають).
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3.1.9. Після виконання робіт на об’єкті згідно з проектом, погод
женим Водоканалом (всі відхилення від проекту також повинні бути по
годжені), замовник повинен здати роботи в установленому порядку, одер
жати довідку на введення об’єкта в експлуатацію, після чого Підприєм
ство укладає Договір з Водоканалом і отримує Дозвіл на скид, який у
цьому випадку може бути наданий лише за умови наявності у Абонента
чинного Проекту ліміту.
3.1.10. Скидання стічних вод Абонентів у систему міської каналі
зації при відсутності у них чинного Дозволу на скид не допускається.
3.2. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію.
3.2.1. Договір на приймання стічних вод Підприємств укладається
одночасно з Договором на подачу води з комунального водопроводу.
3.2.2. Договір розробляє Водоканал. У договорі вказується:
3.2.2..1. Водоканал надає послуги у прийманні стічних вод. Або
нент користується послугами: здійснює скид стічних вод у каналізацію і
сплачує вартість наданих послуг.
3.2.2.2. Водоканал зобов’язується згідно з ТУ на приєднання Або
нента до каналізації, виданими Водоканалом, забезпечити в об’ємі лімітів
приймання стічних вод (об’єми, у т.ч. дощових і талих вод, вказуються в
Договорі), у яких не перевищено ДК. О б’єм стічних вод з площ водозбо
ру не лімітується. Абонент зобов’язується погодити Паспорт водного гос
подарства і отримати Дозвіл на скид, погодивши Проект ліміту; експлуа
тувати каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебува
ють у нього на балансі; не перевищувати встановлені ліміти водовідведення та ДК в КК Абонента; забезпечувати можливість безперешкод
ного доступу уповноважених працівників Водоканалу до мереж та об
ладнання Абонента для виконання службових обов’язків.
3.2.2.3. Оплата за послуги водовідведення проводиться Абонен
том відповідно до діючих тарифів лише в межах встановлених лімітів і
якісних та кількісних показників стічних вод. При цьому, у першу чергу,
погашається заборгованість Абонента.
3.2.2.4. Скидання Абонентом стічних вод з перевищенням ДК на
його Випуску оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Визна
чення ДК і нарахування додаткової плати за послуги водовідведення про
водиться Водоканалом відповідно до Правил.
3.2.2.5. Водоканал має право при невиконанні Абонентом умов
Договору, після завчасного попередження, припинити приймання його
стічних вод. Наступне приєднання Абонента проводиться у порядку, вста
новленому Правилами, за його рахунок і після виконання ТУ,
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3.2.2.6.
О б’єм скинутих стічних вод понад встановлений ліміт оп
лачується в п’ятикратному розмірі. При відсутності ТУ і неотриманні їх
протягом чотирьох місяців від дати укладення договору, при несплаті суми
пайової участі у розвитку водопровідних і каналізаційних мереж Ново
московська, при затримці з оформленням перепустки представникові
Водоканалу на територію Абонента (понад ЗО хв. з моменту прибуття)
весь об’єм води та стічних вод вважається понадлімітним і оплачується в
п’ятикратному розмірі. При відсу тності Дозволу на скид чи закінченні
строку його дії весь об’єм стічних вод вважається понадлімітним і опла
чується в п’ятикратному розмірі. 1Іедотрнмання встановлених актом Во
доканалу термінів усунення виявлених порушень є підставою для розра
хунків за Пропускною здатністю.
3.2.3.
У випадку, якщо підприємство по може забезпечити вико
нання Правил за деякими показниками якості:
3.2.3.1. Підприємство:
3.2.3.1.1. Розробляє обгрунтування, де вказує причини та об
числює показники, які перевищуют ь ГН.
3.2.3.1.2. Подає у Водоканал лист (додаток 9.11.) про приймання
наднормативне забруднених стічних вод згідно з розробленим обгрун
туванням.
3.2.3.2. Водоканал в 10-денний термін розглядає подане обгрунту
вання і — у випадку прийнятт я рішення про можливість його погодження
— виконує проект розрахунку пи томої вартості приймання наднорматив
но забруднених стічних вод (додаток 9.9.) та подає його на підпис Підприє
мству. В іншому випадку скеровує Підприємству повідомлення про не
можливість погодження обгрунтування.
3.2.3.3. Якщо проект розрахунку Підприємством підписано — об
ґрунтування Водоканалом погоджується:
3.2.3.3.1. Водоканал у 7-денний термін після погодження розроб
ляє Угоду про якість, де вказуються:
3.2.3.3.1.1. Показники якості у значеннях ГН (додаток 9.2.), які не
занесено до загальних вимог (додаток 9) згідно з Проектом Ліміту.
3.2.3.3.1.2. Показники якості, що перевищують Ш (додаток 9.2.)
, згідно з Проектом Ліміту.
3.2.3.3.1.3. Коефіцієнт кратності тарифу.
3.2.3.3.1.4. Розраховану питому вартість приймання стічних вод
Підприємства (І1В, додаток 9.9). При зміні тарифів - плата за послуги
здійснюється з вказаним в Угоді коефіцієнтом кратності, застосованим
до нових тарифів, без зміни інших умов Угоди.
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3.2.3.3.1.5. О бов’язок Водоканалу — довести Тимчасовий Ліміт
на скид (додаток 9.6.) і прийняти стічні води з урахуванням показників
якості, передбачених цією угодою.
3.2.3.3.1.6. Обов’язок Підприємства — не перевищувати доведе
ний Тимчасовий Ліміт і сплачувати за послуги водовідведення з ураху
ванням коефіцієнту кратності тарифу.
3.2.3.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будьякого показника над вказаною в Тимчасовому Ліміті — додаткова оплата
послуг водовідведення здійснюється Підприємством з коефіцієнтом крат
ності, що визначається Водоканалом за нормами (П І. п.5.5.2.) і чинними
тарифами відповідно до Правил. При цьому об’єм стічних вод визначаєть
ся згідно з рахунком за послуги водопостачання і водовідведення в Роз
рахунковий період, в якому було виявлене порушення (крім п.7.3.4.).
3.2.3.5. Термін дії Угоди про якість визначається цією угодою. Під
час дії Угоди щомісячна інформація (п.2.5.4.) може не надаватись.
3.3. Перелік підприємств, для яких встановлюється ліміт на скид.
3.3.1. Перелік Підприємств, Дозвіл на скид для яких надається на
підставі доведеного ліміту на скид, стверджується міськвиконкомом з по
дання Водоканалу після погодження з РДЕІ.
3.3.2. Після внесення у Перелік Водоканал до 1 липня повідомляє
Підприємства про обов’язок щодо погодження Проекту ліміту і отриман
ня Дозволу на скид.
3.3.3. Підприємства, внесені до Переліку, зобов’язані мати Дозвіл
на скид та ліміт на скид до вилучення з Переліку.
3.4. Проект ліміту.
3.4.1. В обов’язковому порядку Проект ліміту розробляють і пода
ють на погодження Підприємства:
3.4.1.1. Занесені до Переліку (п.3.3.1), як такі, що лімітуються на
підставі ПЛ.
3.4.1.2. Які скидають стічні води з інгредієнтами, не передбачени
ми у додатку 9.2.
3 .4.2. Відповідальність за повноту та об’єктивність Проекту ліміту
несе Підприємство.
3.4.3. В Проекті ліміту вказуються:
3.4.3.1.
Джерела забруднювальних речовин, не зазначених у до
датку 9; 9.1., утворення яких передбачене технологічним процесом,
виробничою, господарсько-побутовою діяльністю та природними чин
никами. Походження забруднювальних речовин, що не зазначені у додат
ку 9.2., вказується окремо.
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З.4.З.2.
Природоохоронні заходи щодо зменшення скидання заб
руднювальних речовин, які подаються в конкретній формі з зазначенням
календарних термінів виконання окремих пунктів. Заходи спрямовують
ся на те, щоб міська каналізація лише транспортувала вже очищені до
необхідного рівня стічні води Підприємств до водойм.
3.4.4. У Проект ліміту повинні включатись такі істотні умови:
3.4.4.1. Місце розташування О б’єктів, профіль діяльності, перелік
споруд і будівель.
3.4.4.2. Опис мережі водовідведення.
3.4.4.3. Виконавче знімання об’єктів, з нанесеними каналізацій
ними мережами і КК на кожному і Випусків (у т.ч. на випусках у поверх
неві водойми). При цьому КК на виконавчому зніманні повинні бути по
значені згідно з встановленими па місцевості ідентифікаційними таблич
ками (п.6.1.1.5.).
3.4.4.4. Коротка характеристика технологічних процесів.
3.4.4.5. Дані про джерела утворення забруднених стічних вод.
3.4.4.6. Дані про якісний склад, накопичення та скидання стічних
вод з площ водозбору (будівель, площ вдосконалених покрить, газонів,
невикористаної території, а також і інших поверхонь, які не мають вдос
коналеного покриття).
3.4.4.7. Дані про Локальні ОСК.
3.4.4.8. Дані про витрати стічних вод иа Випусках Підприємства.
3.4.4.9. Дані про те, куди надходять стічні води з кожного Випуску
ОСК (Водний об’єкт, тощо).
3.4.4.10. Дані про утилізацію осадів Локальних ОСК.
3.4.5. Проект ліміту набирає чинність у день погодження і діє до
зміни.
3.4.6. Незареєстрований у Водоканалі Проект ліміту - недійсний.
3.4.7. Проекти лімітів розробляються Підприємствами.
3.4.8. Для отримання Дозволу на скид на наступний рік розроблені
Проекти ліміту (у 3 примірниках) подаються Підприємствами на погод
ження не пізніше 1 листопада поточного року.
3.4.9. Проекти ліміту па наступний рік погоджуються ВУВГ і
Водоканалом не пізніше 1 грудня.
3.4.10. Для погодження Проекту ліміту у Водоканал подаються:
3.4.10.1. Офіційний лист Абонента «Про погодження проекту ліміту
на скид» (додаток 9.11).
3.4.10.2. Паспорт водного господарства Підприємства, який пови
нен містити:
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3.4.10.2.1. Погоджене у встановленому порядку виконавче зніман
ня інженерних мереж об’єкта в мірилі 1:500 (водопровідно-каналізацій
ну мережу, водомірні вузли та КК).
3.4.10.2.2. Повний баланс водоспоживання та водовідведеиня.
3.4.10.2.3. Джерела водопостачання та джерела утворення стічних
вод.
3.4.11. Паспорт водного господарства Підприємства реєструється
Водоканалом терміном на два роки, після чого він повинен пройти пере
реєстрацію. Незареєстрований (неперереєстрований) паспорт при вико
нанні п.7.3.2.2. не розглядається.
3 .4.12. В разі непредставления Підприємствами у встановлені тер
міни Проектів ліміту (або якщо представлені проекти не відповідають
вимогам Правил) Ліміти їм доводяться в концентраціях затверджених
величин ГДК (п.3.5.2.3.1.) дод. 9.7.
3.4.13. ВУВГі Водоканал мають право не розглядати Проект ліміту
Підприємства, яке не надало його на погодження у встановлені терміни.
3.4.14. Про зміну даних, наведених у погодженому Проекті ліміту,
Підприємство повідомляє ВУВГ і Водоканал згідно з п.2.5.13. Правил.
3.4.15. Якщо дані Проекту ліміту не відповідають фактичним, його
погодження анулюється. При цьому дозвіл на скид втрачає чинність.
3.5. Ліміт на скид.
3.5.1. Ліміт на скид доводиться Водоканалом. Ліміт на скид на рівні
ГДК для водойм господарсько-питного призначення (п. 3.5.2.3, додаток
9.7.) доводиться після погодження з ВУВГ.
3.5.2. Підприємствам, занесеним у Перелік, Ліміти на скид вста
новлюються:
3.5.2.1. У значеннях ГН для показників якості стічних вод (у
кількості 18) згідно з додатком 9 (додаток 9.5.)
3.5.2.1.1. Для Підприємств з підставою лімітування «ГН».
3.5.2.1.2. Для Підприємств з підставою лімітування «ПЛ» за умови
наявності погодженого Проекту ліміту.
3.5.2.2. У значеннях ГН для інших (не внесених у додаток 9; 9.1.)
показників якості стічних вод згідно з додатком 9.2. — на підставі погод
женого Проекту ліміту (додаток 9.6.). У цьому випадку всі показники
якості, відповідно до загальних вимог (п.3.5.2.1.), включаються до Ліміту
в обов’язковому порядку.
3.5.2.3. У значеннях ГДК для водойм господарсько-питного при
значення згідно з додатком 9.2.:
З.5.2.З.1. Для Підприємств, ліміт на скид яким має встановлюва
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тись на підставі Проекту ліміту (ПЛ) при відсутності погодженого Проекту
ліміту (додаток 9.1). У цьому випадку Дозвіл на скид не надається (п.
8.4.2).
3.5.2.3.2.
Для Підприємств, у випусках дощової каналізації.
3.5.2.4. У значеннях відповідно до укладеної Угоди про якість
(п.3.2.3.) згідно з додатком 9.6.
3.5.2.5. У значеннях затверджених величин ГДК - для забрудню
вальних речовин, не передбачених у додатку 9.2.
3.5.2.6. Речовини, визначені у п.4.5.6, до Ліміту не включаються.
3.5.3. Для Підприємств, не внесених до Переліку, на їх клопотан
ня, Ліміт на скид може бути встановлено відповідно до загальних вимог
(додаток 9.).
3.5.4. Лімітується:
3.5.4.1. Перелік речовин, які забруднюють стічні води Підприєм
ства (О б’єкта), з одночасним встановленням їх ДК (г/куб.м) для кожного
з інгредієнтів.
3.5.4.2. Річний сумарний обсяг скидання стічних вод Підприєм
ства (Об’єкта; куб.м/рік).
3.5.4.3. Допустима витрата стічних вод на Випуску - при необхід
ності.
3.5.5. Забруднюючі речовини, які утворюються в результаті госпо
дарсько-побутової діяльності Абонента, лімітуються в числі виробничих
скидів.
3.5.6. Ліміт на скид набирає чинність одночасно з Дозволом на скид
(п.3.6.5.1.).
3.5.7. Ліміт на скид втрачає чинність:
3.5.7.1. Від дня доведення нового ліміту.
3.5.7.2. Від дня закінчення терміну дії Угоди про якість. При цьо
му вступає в дію Ліміт на скид, доведений Водоканалом на підставі за
гальних вимог (додаток 9.5.).
3.5.7.3. За умови анулювання Дозволу на скид (п.3.4.15.) - від дня
одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про ану
лювання Ліміту і Дозволу на скид.
3.5.8. Для кожного Ліміту на скид в обов’язковому порядку обчис
люється коефіцієнт ліміту (Кл) згідно з додатком. Ліміти з Кл>1 можуть
бути доведені лише після укладення Угоди про якість (п.3.2.3.).
3.5.9. Ліміти на скид доводяться підприємствам не пізніше 1 груд
ня попереднього року.
3.5.10. Щомісяця, не пізніше 10-го числа, Водоканал подає інформа
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цію в ВУВГ про ліміти, доведені Підприємством за минулий
місяць.
3.5.11. Підставою зміни ліміту на скид може бути:
3.5.11.1. Звернення Підприємства про обгрунтоване Проектом
Ліміту:
- використання нових видів сировини, матеріалів;
- випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
- удосконалення технологічних процесів, устаткування, тощо;
- укладення договорів на передачу забруднюючих речовин іншим
власникам.
3.5.11.2. Звернення Підприємства про укладення договору про
приймання наднормативно забруднених стічних вод (п.3.2.3.).
3.5.11.3. Звернення ВУВГ чи місцевих органів Мінекоресурсів.
3.6. Дозвіл на скид.
3.6.1. Підприємства зобов’язані отримати Дозвіл Водоканалу на
скид стічних вод (додаток 9 .3 .).
3.6.2. Підприємствам, які дотримуються вимог Правил, Дозвіл на
скид надається Водоканалом:
3.6.2.1. На підставі доведеного ліміту на скид (крім п.3.5.2.3.1.), у
межах доведеного ліміту, для підприємств, занесених у Перелік:
3.6.2.1.1. З підставою «пл» - на 1 календарний рік;
3.6.2.1.2.3 підставою «гн» - до зміни підстави лімітування чи Ліміту
на скид.
3.6.2 2. У межах ГН згідно з додатком 9; 9.1., для підприємств, не
занесених у Перелік, одержання форм Ліміту на скид і Дозволу на скид
для цих Підприємств не обов’язкове.
3.6.3. Для отримання Дозволу на скид Підприємство подає лист
згідно з Додатком 9.11. Лист про дозвіл на наступний період подається до
1 листопада поточного року. Якщо підприємство у встановлені терміни
не звернулось у Водоканал щодо надання Дозволу на скид - Дозвіл на
скид втрачає чинність згідно п. 3.6.5.2.1.
3.6.4. Якщо Підприємство до 1 листопада заявляло про відсутність
змін у його водовідведенні - Дозвіл на скид на наступний рік може бути
продовжено.
3.6.5. Дозвіл на скид діє такий проміжок часу:
3.6.5.1. Набирає чинність.
3.6.5.1.1. За умови надання Дозволу на наступний рік - з 1 січня
наступного року.
3.6.5.1.2. За умови надання Дозволу на поточний рік - з 1-го числа
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3.6.5.2. Втрачає чинність.
3.6.5.2.1. О 00 год. 00 хвил. 31 грудня року, на який дозвіл було
надано.
3.6.5.2.2. При закінченні терміну дії Угоди про якість. При цьому
до кінця року вступає в дію Дозвіл на скид, наданий Водоканалом, при
доведенні ліміту на скид на підставі загальних вимог (додаток 9; 9.1.).
3.6.5.2.3. За умови анулювання ліміту на скид (п.3.4.12.) - від дня
одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про ану
лювання Ліміту і Дозволу на скид.
3.6.6.
Плата за скидання стічних вод без Дозволу встановлюється в
п’ятикратному розмірі тарифу (п.8.4.2.1.).
4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод,
які скидаються у міську каналізацію.
4.1. В Міську каналізацію дозволяється скидати тільки такі стічні
води, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та
споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очи
щені на ОСК з біологічною очисткою разом з побутовими стічними вода
ми згідно з умовами скидання зворотних вод в р. Самара. Скидання стічних
вод Підприємствами з перевищенням ДК заборонено.
4.2. Стічні води Підприємства можуть бути прийняті в міську ка
налізацію, якщо їх якісні показники і режим скидання відповідають умо
вам Дозволу на скид.
4.3. Стічні води Підприємства з відстійників і вигрібних ям, які не
скидаються до міської каналізації, класифікуються як відходи, власником
яких є Підприємство (п.п. 2.8.; 2.9.).
4.4. Не дозволяється скидати у міську каналізацію стічні води, які
містять:
4.4.1. Стічні води Підприємств, якщо вони Не відповідають вимо
гам Правил.
4.4.2. Грунтові, умовно чисті води, стічні води від гідронамиву, якщо
концентрації забруднюючих речовин перевищують допустимі.
4.4.3. Горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні
утворювати вибухонебезпечні суміші.
4.4.4. Речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки
або відкладатися на їх поверхнях (сміття, харчові і виробничі відходи,
лід, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно,
пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут та ін.).
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4.4.5. Лише неорганічні забруднювальні речовини.
4.4.6. Речовини, для яких не встановлено гранично-допустимі кон
центрації (ГДК) чи орієнтовно-допустимі рівні для води водойм.
4.4.7. Категорично забороняється скидати у міську каналізацію кис
лоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі
стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, легко леткі
вуглеводні та інші токсичні сполуки.
4.4.8. Забороняється скидання у міську каналізацію концентрова
них регенераційних, маточних та кубових розчинів.
4.4.9. Стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні
речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, стічні води
інфекційних лікувальних закладів і відділень. Такі стічні води перед ви
пуском у міську каналізацію мають бути знешкоджені та знезаражені на
Локальних КОС з обов’язковою утилізацією або видаленням утворених
осадів згідно з діючими нормативними документами.
4.4.10 У міську каналізацію не дозволяється скидання стічних вод,
взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або
вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді
речовин.
4.4.11. Підлягають скиданню у міську каналізацію:
4.4.12. Дренажні води, нормативно-чисті виробничі води, поверх
невий стік з територій Підприємств (атмосферні, поливо-мийні води
тощо), якщо на скидання таких немає Дозволу.
4.4.13.Осади з Локальних КОС, будівельне і побутове сміття, тверді
відходи виробництва.
4.4.14.Скидання стічних вод Підприємств у міську каналізацію по
винно здійснюватися їх Випусками з обов’язковим влаштуванням КК (п.п.
6.1.1.1-6.1.1.5).
4.4.15.
У випадку, коли кількість та склад стічних вод значно
змінюється протягом доби, на Підприємствах та інших об’єктах встанов
люються спеціальні ємкості-усередшовачі, які мають достатній об’єм для
забезпечення:
4.4.16. Усереднення витрат — рівномірного, протягом доби, ски
дання стічних вод без перевищення швидкостей руху (миттєвих значень)
стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів (п. З.5.4.З.).
4.4.17. Усереднення концентрацій до межі, встановленої Лімітом
на скид і недопущення Залпових скидів.
4.4.18. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних
вод Гіідприємств-орендарів нежитлових площ, приміщень та виробни
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чих споруд і к о м п ле кс і в несе П і д п р и є м с т в о - о р е н д о давець.
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4.4.19. Підприємство, котре допускає у свою каналізаційну мере
жу стічні води іншого Підприємства, несе перед Водоканалом відпові
дальність за якісні показники усієї суміші стічних вод на своїх Випусках.
4.4.20. О б’єднанії» випусків стічних вод від кількох підприємств
можливе лише після КК кожного Підприємства.
5. Визначення допустимих показників якості стічних
вод Підприємств.
5.1. Граничні нормативні показники якості стічних вод, що скида
ються підприємством у міську каналізацію (додаток 9; 9.1.) встановлю
ються згідно з державними Правилами приймання, з урахуванням таких
факторів:
5.1.1. Допустима концентрація забруднюючих речовин на вході в
міські ОСК.
5.1.2. Величини лімітів на скид забруднюючих речовин, які вста
новлені Водоканалу ВУВГ в дозволі на спеціальне водокористування.
5.1.3. Допустима концентрація забруднюючих речовин в Міській
Каналізації (на Випуску Підприємства);
5.1.4. Допустимий вміст солей важких металів в осадах стічних
вод.
5.1.5. Вміст солей у воді місцевого водопроводу.
5.2. Для підприємств, внесених до Переліку (п.3.3.1.), ДК встанов
люються згідно з доведеним Лімітом на скид (п.3.5.). Дотримання вста
новлених ДК визначається в КК на Випусках Підприємства.
5.3. ДК встановлюються па рівні ГДК (додаток 9.2.) для водойм
господарсько-питного призначення:
5.3.1. Для забруднюючих речовин, не вказаних в ліміті на скид.
5.3.2. Для стічних вод у випуску, якщо цей Випуск не вказано в
Дозволі на скид.
5.3.3. Для стічних вод в усіх Випусках Підприємства, якщо це
Підприємство не є Абонентом.
5.3.4. У випусках в поверхневі водні об’єкти (згідно з «Правилами
охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»),
5.4. ДК для речовин, не вказаних в додатку 9.2., можуть бути дове
дені на рівні встановлених ГДК на скид у водойми.
5.5. ДК забруднюючих речовин на Випуск встановлюються на рівні
Г.Н.:
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5.5.]. Для підприємств, не внесених у Перелік (п.3.3.1., крім п.п.
3.5.2.3.2.; 5.3.4.) - згідно з додатком 9; 9.1.
5.5.2.
Для Підприємств, які мають чинну Угоду про якість (п.3.2.3.),
при розрахунку Кп (п.7.1.) - згідно з додатком 9.2. для інгрідієнтів, фактич
на концентрація яких перевищила допустиму, вказану в тимчасовому ліміті.
5.6. ДК забруднюючих'речовин у міській каналізації визначається
згідно з додатком 9.2. (ГН).
6. Порядок контролю за скиданням стічних вод
у міську каналізацію.
6.1. Місця відбору проб.
6.1.1. Відбір проб здійснюється з КК:
6.1.1.1. Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до
міської каналізації окремими Випусками з обов’язковим спорудженням
на кожному Випуску КК.
6.1.1.2. КК, як правило, повинні перебувати за межами Підприєм
ства, а їх конкретне місцезнаходження узгоджується з Водоканалом.
6.1.1.3. КК на вимогу Водоканалу мають бути винесені Підприєм
ством за його межі, а також обладнані стаціонарними пристроями кон т
ролю за витратою і якістю стічних во д у кожному Випуску (витратоміра
ми, забірними пристроями, тощо).
6.1.1.4. КК завжди мають бути доступними для огляду і відбору
Проб, вільними від завалів.
6.1.1.5. Підприємства обладнують свої КК іден тифікаційними
табличками, на яких вказується:
- назва Підприємства;
- позначення КК на Підприємстві (КК1, КК2 і т.д.);
- місце розміщення колодязя і відстань до нього в метрах (якщо
табличка не знаходиться безпосередньо біля КК).
6.1.2. У випадку відсутності ідентифікаційної таблички, КК для
відбору Проби визначається уповноваженим працівником Підприємства
або інженерним персоналом Водоканалу. При виявленні перевищення
норм якісних показників стічних вод, за умови необладнання КК іденти
фікаційною табличкою — додаткова плата збільшується (п.7.4.3).
6.1.3. Випуски Підприємств повинні бути обладнані запірними
пристроями.
6.1.4. При наявності декількох Випусків Водоканал може зобов’я
зати Підприємство об’єднати їх в один Випуск.
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6.1.5. КК мають бути визначені у Проекті ліміту (для Підприємств,
що Проекту ліміту не розробляють - у паспорті водного господарства), а
періодичність контролю визначається згідно з планами обстежень Конт
ролюючих служб.
6.1.6. КК споруджуються та обладнуються Підприємствами.
6.2. Порядок відбору Проб
6.2.1. Відібрана Проба повинна з достатньою повнотою репрезен
тувати показники складу стічних вод у момент відбору, для чого Проба
розливається у дві посудини (для проведення головного і контрольного
аналізів), а зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу
Проб здійснюється Контролюючою службою (головний аналіз, п.6.2.11.в обов’язковому порядку) і Підприємством (контрольний аналіз п.6.2.17 згідно з п. 6.2.19) незалежно і одночасно.
6 .2 .2 . З м ето ю кон тролю яко сті с ті чних вод П ід п р и єм ств
здійснюється відбір разових Проб. Вибіркові разові проби повністю ха
рактеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних
концентрацій забруднювальних речовин допустимим. Виявленні та
ким чином перевищення допустимих якісних показників є необхідною і
достатньою підставою для нарахування додаткової плати.
6.2.3. Пробу для аналізу отримують відбором потрібного об’єму
стічних вод (п.2.37) у заданій кон трольній точці (п.6.1.1).
6.2.4. На момент відбору Проби фіксуються умови скидання та
властивості стічних вод (температура, наявність Ліміту, Дозволу на скид,
ідентифікаційних табличок, тощо).
6.2.5. В акт можуть бути внесені записи про відбір як однієї, так і
більшої кількості Проб, які відібрано; як в один, так і в різний час (в ме
жах одного Розрахункового періоду); як з одного, так і з декількох КК; на
Випусках як одного, так і кількох О б’єктів Підприємства.
6.2.6. Час відбору і кількість Проб визначаються Контролюючою
службою і фіксуються у Акті про відбір проб.
6.2.7. Злиття Проб з ме тою одержання об’єднаної проби не допус
кається.
6.2.8. Якщо в акт внесено записи про відбір однієї Проби, кон
центрації забруднювальних речовин (Сфі) приймаються згідно з резуль
татом хімічного аналізу цієї Проби (п .7 .1.3.2).
6.2.9. Якщо протягом Розрахункового періоду було здійснено відбір
більше, ніж однієї Проби П ідприємства (О б’єкта), результати аналізу усіх
Проб, відібраних в межах цього періоду, об’єднуються (п.7Л.З.З).
6.2.10. За призначенням хімічні аналізи Проби поділяються на:
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- головні;

- контрольні;
- арбітражні.
6.2.11. Хімічний аналіз Проби проводиться за такими показника
ми:
аміак, БСК5, водневий показник, жири, завислі речовини, залізо,
мідь, нафтопродукти, нітрити, свинець, СПАР, сульфати, сухий залиш ок,
фосфати, хлориди, хром, ХСК, цинк. Аналіз щодо інших показників про
водиться при потребі.
6.2.12. Головний аналіз - це аналіз, за результатами якого визнача
ються концентрації забруднювальних речовин (Сф), робиться висновок
про якісні пбказники стічних вод. відсутність чи наявність у стічни х во
дах перевищень ДК, встановлених для даного Підприємства (О б ’єкта).
6.2.13. За дотримання встановленого порядку проведення Голов
ного аналізу Проб несе відповідальність Контролююча служба.
6.2.14. Після відбору Проба для головного аналізу передається
Контролюючою службою в хімічну лабораторію (п.6.2.32.). Якщ о І Іроби
відібрано Водоканалом — головний аналіз проводить хімічна лаборато
рія Водоканалу.
6.2.15. Головний аналіз в обов’язковому порядку проводиться щодо
показників, зазначених у п. 6.2.11.
6.2.16. Результати головного аналізу, який проводить Контролю ю 
ча служба, доводяться до Абонента при виявленні перевищення норм як
існих показників стічних вод (п. 6.4.6).
6.2.17. Контрольний аналіз проби - це аналіз, який може бути ви
користаний Контролюючою службою, так і Підприємством для перевірки
і уточнення результатів головного аналізу. Контрольний аналіз проводиться
Підприємством.
6.2.18. Проба для контрольного аналізу.
6.2.18.1.
Маркується та пломбується Контролюючою службою і
передається І Іідприємству з відповідним записом в акті про відбір проби.
6.2.18.?.. 11єре дається підприємством в хімічну лабораторію відра
зу після відбору.
6.2.1Н,3. Не передається Підприємству лише у випадку відмови
П ідприєм ств виділити представника для відбору проби, відмови пред
ставника Підприємства від підпису акту про відбір проби або незгоди
Підприємі і її.) і порядком застосування результатів арбітражного аналізу

П роби. П ро це робиться ві дпові дний запис в Акті про відбір
проби.
6.2.18.4.
Зберігання проб Підприємством припустиме, як виняток,
лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору. У
цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі (1=3-4°С) не більше
24-х годин від часу відбору.
6.2.19. Підприємство має право контрольний наліз не проводити
(п.6.2.22.), наперед погоджуючись з результатом головного аналізу.
6.2.20. Контрольний аналіз може здійснюватись Підприємством
лише в хімічній лабораторії (п.6.2.32.) ДУЕІ'І в Дніпропетровській об
ласті у такому порядку:
6.2.20.1. Зняття пломб з Проб для проведення контрольного аналізу
відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і
Контролюючої служби. Про час знятгя пломб Підприємство зобов’язане
завчасно повідомити Контролюючу службу чи її повноважний відділ.
6.2.20.2. Частина Проби (0,75л) відпивається від її об’єму в посуд
лабораторії для проведення контрольного аналізу.
6.2.20.3. Решта об’єму опечатується Підприємством і передається
на збереження Контролюючій службі для проведення, у разі необхідності,
арбітражного аналізу. Зазначений об’єм Проби зберігається при темпера
турі 3-4 °С до закінчення контрольного аналізу (гт. 6.2.24).
6.2.20.4. Результати контрольного
аналізу
оформляються
офіційним документом лабораторії.
6.2.20.5. Відкриття Проби, її передача для контрольного анал
ізу, опечатування Проби з метою забезпечення можливості проведення
арбітражного аналізу оформляються актом (додаток 9.13.).
6.2.21. Контрольний аналіз в обов’язковому порядку проводиться
щодо показників, зазначених у п. 6.2.11.
6.2.22. При відсутності результатів контрольного аналізу, незгоді
Абонента з порядком здійснення арбітражного аналізу чи з порядком за
стосування його результатів - всі розрахунки виконуються відповідно до
результату головного аналізу.
6.2.23. Лабораторія зобов’язана повідомити Водоканал телефоног
рамою про факт закінчення контрольного аналізу в день його закінчення.
6.2.24. Результати контрольного аналізу подаються Підприємством
на розгляд Водоканалу не пізніше 72 год. після закінчення аналізу. Якщо
вказаний термін минув, результати контрольного аналізу не розглядають
ся, зберігання Проби для арбітражного аналізу припиняється, розрахун28

6.2.25. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних
воду випадку розбіжностей результатів головного та контрольного анал
ізу:
6.2.25.1. До 10% -приймається значення концентрації головного
аналізу.
6.2.25.2. Понад 10% - може бути проведено арбітражний аналіз
Проби (крім п.6.2.31.)
6.2.26. Арбітражний аналіз здійснює Водоканал у будь-якій (за зго
дою сторін) хімічній лабораторії (п.6.2.32) у такому порядку:
6.2.26.1. Відкриття Проби та її передача для арбітражного аналізу
оформляються актом (додаток 9.14).
6.2.26.2. Зняття пломб з Проб для проведення арбітражного аналі
зу відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і
Водоканалу.
6.2.27. А рбітражний аналіз Проби проводиться лише стосовно
інгредієнтів, відносно концентрацій яких виникли розбіжності.
6.2.28. Результати арбітражного аналізу оформляються офіційним
документом.
6.2.29. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних
вод у випадку розбіжностей результатів головного, контрольного та арб
ітражного аналізу Проби приймається значення (концентрація в головно
му, або в контрольному аналізі), яке знаходиться ближче до концентрації
даної забруднювальної речовини в арбітражному аналізі. При умові, що
значення концентрації забруднювальної речовини, отримане в результаті
проведення арбітражного аналізу, збігається з середнім арифметичним
значенням між концентраціями головного та контрольного аналізів - прий
мається значення концентрації головного аналізу.
6.2.30. Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу,
здійснює Водоканал.
6.2.31. Водоканал має право погодитись з результатами контрольно
го аналізу, і арбітражного аналізу не проводити. У цьому випадку всі роз
рахунки виконуються згідно з результатами контрольного аналізу.
6.2.32. Хімічні аналізи здійснюються акредитованими на право
проведення вимірювань показників стічних вод лабораторіями. Відпо
відальність за вірогідність результатів аналізу несе лабораторія, яка про
водила аналіз.
6.2.33. Результати головного, контрольного та арбітражного
аналізів розглядаються лише комплексно, при наявності результатів ана
лізу усіх Проб, вказаних в Акті про відбір проб.
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6.2.34. Устаткування для відбору проб повинно відповідати таким
вимогам:
6.2.34.1. Матеріал устаткування, що контактує з пробою, не пови
нен змінювати її склад або властивості.
6.2.34.2. Завданням відбору, зберігання, а також транспортування
проб задовольняє хімічно стійкий посуд з щільним корком.
6.2.34.3. Посуд (одноразовий чи багаторазового використання)
повинен мати бирку.
6.2.34.4. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів
безпеки транспортом, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну
доставку.
6.2.35. Результати аналізів, обробляються, класифікуються та збе
рігаються у Водоканалі протягом 3 років від дати відбору Проби.
6.2.36. Посадовим особам Водоканалу, які уповноважені конт
ролювати приймання стічних вод до міської каналізації, видаються
відповідні посвідчення.
6.2.37. Найменший об’єм разової Проби становить 2,5 л (в посуд
для головного аналізу - не менше 1 л; в посуд для контрольного аналізу 1,5 л).
6.2.38. Відбори проб, залежно від того, ким вони здійснюються,
поділяються на два типи:
- систематичні;
- вибіркові.
6.3. Систематичний відбір проб.
6.3.1. Систематичний відбір проб - це відбір разових проб, який
проводиться Підприємством з КК з метою контролю якісних показників
своїх стічних вод.
6.3.2. Час і частота відбору проб у місцях систематичного відбору
встановлюються з урахуванням результатів минулих аналізів, але не рідше
одного разу на місяць.
6.3.3. П ри наявності Локальних КОС П ідприєм ства повинні
здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод як до, так і після
Локальних КОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Підприє
мство, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у
відповідальної за водовідведення особи 3 роки. О б’єм осадів, вилучених
в процесі очищення, обліковується.
6.3.4. Результати замірів витрат та результати аналізів стічних вод
повинні фіксуватися в журналах, які зберігаються на Підприємстві про
тягом 3 років.
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6.3.5. Інформація про об’єми та якісний склад стічних вод, які
Підприємства скидають до М іської Каналізації подається згідно з п.2.5.4.
6.3.6. Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та залпових скидів,
аварій чи проведення аварінно-відновлювал'ьних робіт підприємства повинні
негайно інформувати Водоканал та РДЕІ, а також територіальні санепідустанови з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення.
6.4. Вибірковий відбір проб.
6.4.1. Вибірковий відбір проб для забезпечення контролю за ски
данням стічних вод Підприємств здійснюється контролюючими служба
ми незалежно одна від одної ( п.6.2.2.).
6.4.2. Вибірковий відбір Проб здійснюється в КК.
6.4.3. На відібрані Проби складається Акт про відбір проби(дод.
9.12.).
6.4.4. Відбір проб проводиться уповноваженими працівниками
контролюючих служб. При цьому на Підприємство покладаються обо
в’язки згідно з п.2.5.5.
6.4.5. У разі виявлення перевищення норм (ДК), встановлених
Правилами:
6.4.5.1. Водоканал скеровує Підприємству повідомлення (те
лефонограму) про порушення Правил після закінчення головного аналі
зу:
- у триденний термін за умови здійснення контрольного аналізу;
- у 15-денний термін, якщо контрольного аналізу Підприємством
не проводилось.
Першим днем терміну вважається день, наступний після закінчен
ня аналізу.
6.4.5.2. Водоканал, згідно з чинним законодавством України, ске
ровує Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір
проби, копія результатів хімічного аналізу. Розрахунок (додаються лише
документи, які стороні не передавались) та рахунок за перевищення до
пустимих концентрацій забруднюючих речовин стічних вод.
6.4.6. Підприємства, що одержали претензію, зобов’язані в місяч
ний строк задовольнити обгрунтовані вимоги Водоканалу відповідно до
виставленого рахунку на суму додаткової плати, обчисленої за коефіцієн
том кратності (розділ 7). У випадку незгоди - повідомити Водоканал, вка
завши мотиви повного чи часткового відхилення претензійних вимог.
Якщо місячний строк розгляду претензії порушено чи її залишено без
відповіді, Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законо
давством.
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7. В изн аченн я в ел и ч и н и п л ати П ідприєм ств за ски д ан н я стічни х
вод у м іську кан алізац ію .
7.1. Визначення коефіцієнта перевищення (Кп)
Коефіцієнт перевищення фактичних показників якості стічних вод
над допустимими розраховується Водоканалом для Підприємства (Об
’єкта) за розрахунковий період у такому порядку:
7.1.1. Визначення коефіцієнтів вмісту (Квм) для кожного (і-того)
фактичного числового показника якості (інгредієнта) у кожній (І-тій)
Пробі.
7. і . 1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:
К В1] =рІ-1
.
~рН),
г
тіп Д оп
г

■ •ВЗІ

де р і^
рНшахДоп
р Н тіпД оп
І
вий період. '
7.1.3.
том про відбір):

1
2 ,5 х БСК5]'

- фактичне значення рН в ]-тій Пробі;
- т а х допустиме значення рН для .)-тої Проби;
- т і п допустиме значення рН для і-тої Проби
- порядковий номер Проби, відібраної за Розрахунко
Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод (згідно з Ак

во
12

при
при

Т ш ахД оп
Т>ТтахДоп

Де ТшахДоп — найбільше допустиме значення температури;
7.1.4.
Для решти фактичних показників якості у кожній Пробі
(крім п.п.7.1.1.1 - 7.1.1.3), згідно з результатом аналізу, коефіцієнт вмісту:
де Сфу - числове значення і-того ф актичного показника якості в
_|-тій Пробі;
ДКі - допустиме числове значення і-того показника якості для]-тої
Проби (розділ б);
і - порядковий номер фактичного показника якості,
т - кількість показників якості.
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7.1.2.
Визначення коефіцієнтів невідповідності (Кну ) для кожно
го (і-того) фактичного показника якості (інгредієнта) в кожній (]-тій) Пробі:
7.1.2.1. Для показника рН:

к :|

1°

і=р

при

110

при

кв ^

0
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0
0
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7.1.2.2. Для інших показників якості:
К =
.і=3

(0
*-К Чя

при
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г

7.1.3.
Визначення коефіцієнтів перевищення фактичного значення
над допустимим для кожного показника якості стічних вод (інгредієнта)
за Розрахунковий період.
7.1.3 .1 .3 а встановлений факт скидання токсичної або радіоактив
ної1речовини, скид якої не допускається:
К = 4 х а,
і
де а - сумарна кількість виявлених токсичних речовин, з
ЛОШ «с-т», (додаток 9.2) і речовин, скидання яких не допускаєть
ся (додаток 9; 9.1.).
7.1.3.2. Якщо за Розрахунковий період на Підприємстві відібрано
одну Пробу, коефіцієнт перевищення (Кпі) кожного показника якості прий
мається рівним значенню коефіцієнта невідповідності цього показника
(інгредієнта):
К =К
ПІ

НІ

7.1.3.3. Якщо за Розрахунковий період на підприємстві (Об’єкті)
відібрано більше, ніж одну Пробу, коефіцієнт перевищення (К п і,) кожно
го показника якості, визначається шляхом об’єднання результатів аналізу
усіх Проб, відібраних за цей період, за найбільшим значенням коефіцієн
та невідповідності кожного показника (інгредієнта):

п (кну)
Кпі = Мах
г-і
де п кількість Проб, відібраних на Підприємстві (Об’єкті) за
розрахунковий період.
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