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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1.1. Правила приймання стічних вод у комунальну систему каналізації на території                     
смт. Гоща (надалі - Місцеві Правила) розроблені відповідно до положень: 

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", 
- Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465.  
- Будівельних норм і правил "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85), 
- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190 та 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за N 936/15627. 

- Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених 
пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-
комунальному господарству від 5 липня 1995 р. N 30, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 21 липня 1995 р. за N 231/767. 

- Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації 
населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002р. № 
403/6691, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за N 403/6691, 

- Інструкції про встановлення та стягнення  плати за  скид  промислових  та  інших 
стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду 
України 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 
квітня 2002 р. за N 402/6690. 

- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) 
речовин у водні  об'єкти  із  зворотними водами,затвердженої наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 116 від 15.12.94, та зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994 р. за N 313/523. 

- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, 
затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 20.07.2009  N 389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 
серпня 2009 р. за N 767/16783. 

- Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими 
постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР, Водного кодексу 
України та іншими нормативно правовими актами. 

1.2. Місцеві Правила визначають порядок користування системою централізованого 
комунального водовідведення на території смт. Гоща та очистки стічних вод. 
1.2.1. Місцеві Правила регламентують умови користування комунальною системою каналізації 
на території смт. Гоща (надалі – КСК) та нормативи водовідведення щодо кількості і якості 
стічних вод, прийнятих від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, 
фізичних осіб-власників житлових будинків, у комунальну каналізаційну мережу, з метою 
забезпечення: 
- безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності мереж КСК (запобігання 
замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного 
впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров'я обслуговуючого персоналу); 
- якісної і безаварійної роботи каналізаційних очисних споруд (запобігання порушення 
технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження 
забруднюючих речовин),  
- екологічної безпеки навколишнього середовища (попередження забруднення басейну р.  
Горинь  недостатньо очищеними стічними водами). 
1.2.2. Місцеві Правила містять: 
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- умови приєднання і правила користування Абонентами КСК, порядок приймання рідких 
відходів від об'єктів, які не приєднані до централізованої комунальної системи каналізації; 
- вимоги до стічних вод, що надходять до КСК, перелік і нормативи допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин, які приймаються у КСК, з урахуванням можливості їх приймання 
діючими каналізаційними насосними станціями; 
- систему контролю за скиданням Абонентами стічних вод у КСК; 
- відповідальність Абонентів за порушення правил скидання стічних вод у комунальну систему 
каналізації.  
1.3. Ці Місцеві Правила є обов'язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності 
і підпорядкування, фізичних осіб-власників житлових будинків та фізичних осіб - підприємців, 
що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти, системи 
водовідведення. 
1.4. Взаємовідносини між Водоканалом і Абонентами регламентуються Договором на подачу 
води з комунального водопроводу та приймання стічних вод у комунальну каналізацію (далі - 
Договір), цими Місцевими Правилами, а також іншими нормативними актами. 
1.5. Заборонено скидання стічних вод у КСК без відповідного договору з Водоканалом. 
1.6. Контроль за скиданням стічних вод у КСК здійснюється у порядку, визначеному цими 
Місцевими Правилами. 
1.7. Абонентам, які скидають стічні води в КСК встановлюються єдині гранично допустимі 
концентрації (ГДК) забруднюючих речовин у стічній воді. ГДК встановлено згідно з 
положеннями Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 
каналізації міст і селищ України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 
водами, Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в 
містах і селищах України та технічними можливостями комунальної системи каналізації 
селища і очисних споруд, з урахуванням затверджених для Водоканалу ГДС речовин, що 
надходять з очищеними стічними водами в водні об'єкти, та якісного складу води із 
централізованої системи водопостачання у смт. Гоща. 
1.8. За порушення умов цих Правил (у тому числі щодо недотримання кількісних та якісних 
умов скиду стічних вод у КСК, створення аварійних ситуацій) Абоненти несуть 
відповідальність передбачену законодавством. 
1.9. У разі істотної зміни обставин, які існували на момент прийняття цих Правил, (зміни умов 
каналізування селища, введення нових норм і вимог до якості очищення стічних вод, зміни 
категорії водного об'єкту тощо) Водоканал може ініціювати внесення змін до даних Правил.  
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2. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І КОРИСТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 
КАНАЛІЗАЦІЇ 

 
2.1. Відносини Водоканалу і Абонента, у тому числі й питання про відповідальність Абонентів 
за порушення даних Правил, регламентуються цивільно-правовим законодавством. 
2.2. Для приєднання до комунальної системи каналізації Замовнику необхідно: 
2.2.1. отримати технічні умови на приєднання до централізованої комунальної системи 
каналізації   (комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які 
мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водовідведення, а також 
особливих умов). 

Для отримання технічних умов на приєднання до системи централізованого водовідведення 
Замовник має надати наступні документи: 

- письмову заяву (з найменуванням об’єкту, його адресою) підписану  замовником або 
уповноваженою ним особою (з інформацією про згоду суб’єкта персональних даних на 
обробку його персональних даних); 

- копію документа про право власності або право оренди (користування) на об’єкт; 
- копію документа про право власності на земельну ділянку або на право користування 

земельною ділянкою; 
- копію містобудівних умов забудови, за виключенням випадків будівництва, коли 

містобудівні умови та обмеження не видаються, чи рішення органу місцевого 
самоврядування про надання дозволу на проектування об’єкту, будівництво або 
реконструкцію (для нових об’єктів); 

- викопіювання із генплану М 1:500; 
- поверховий план; 
- опитувальний лист, розроблений представником Водоканалу під час прийняття заяви на 

отримання технічних умов; 
- дозвіл власника каналізаційних мереж на приєднання мереж і транспортування стічних 

вод (з інформацією про згоду суб’єкта персональних даних на обробку його 
персональних даних) (для випадків, коли приєднання відбувається до мереж, які не 
перебувають на балансі Водоканалу); 

- копію квитанцій на сплату за підготовку опитувального листа, видачу технічних умов та 
здійснення технічного нагляду або відмітки представника Водоканалу про оплату. 

2.2.2. Розробити та погодити з Водоканалом проектну документацію (Робочий проект 
водовідведення). Проект розробляється та узгоджується згідно з нормами проектування, цими 
Місцевими Правилами та іншими нормативно-правовими актами. Виготовлення проекту 
здійснюється будь-якою особою, яка має відповідну до Закону кваліфікацію. Основою для 
проектування є технічні умови та опитуваний лист. 
2.2.2.1.Для виготовлення Водоканалом проекту на приєднання до систем централізованого 
водовідведення замовник, або уповноважена ним особа, має надати наступні документи: 

- письмову заяву (з найменуванням об’єкту, його адресою) підписану  замовником або 
уповноваженою ним  особою; 

- технічні умови; 
- опитувальний лист; 
- викопіювання із генплану М 1:500 
- копію квитанції на сплату за виготовлення робочого проекту та за його погодження. 

2.2.2.2.Для погодження проекту на приєднання до систем централізованого водопостачання та 
водовідведення, виготовлення якої здійснювалось іншою особою, яка має відповідну ліцензію, 
замовник, або уповноважена ним особа, має надати наступні документи: 

- письмову заяву (з найменуванням об’єкту, його адресою) підписану  уповноваженою 
особою; 

- не менше двох примірників проекту на приєднання до систем централізованого 
водовідведення (робочого проекту). Один примірник погодженого проекту зберігається 
у технічному архіві Водоканалу; 

- копія квитанції на сплату за погодження робочого проекту. 
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За умови обґрунтованих зауважень до проекту останній повертається замовнику без 
погодження із зазначенням причин такої відмови. 
2.3. Приєднання до комунальної системи каналізації (водовідведення) виконується 
Водоканалом за рахунок замовника. 
2.3.1. Для приєднання (врізки) до систем централізованого водовідведення замовник має надати 
у Водоканал наступні документи: 

- письмову заяву підписану  уповноваженою особою (з найменуванням об’єкту, його 
адресою, контактним телефоном, датою та номером технічних умов, датою та номером  
погодження робочого проекту); 

- проект договору на виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого 
водопостачання та водовідведення; 

- акт на приховані роботи за результатами технічного нагляду; 
- акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, з 

інформацією про категорію надійності об’єкта; 
- копію квитанції на сплату за гідравлічне випробування, приєднання (врізку), 

пломбування. 
2.4. Для користування комунальною системою каналізації замовнику необхідно: 
2.4.1. Укласти з Водоканалом Договір про надання послуг з водовідведення. 
2.4.1.1. Для укладання Договору про надання послуг з централізованого водовідведення 
споживач (крім фізичних осіб - власників житлових будинків) має надати Водоканалу  наступні 
документи: 

- письмову заяву підписану  уповноваженою особою (з найменуванням об’єкту, його 
адресою); 

- копію права власності або користування на земельну ділянку або довідку про види площі 
водозбору; 

- повноваження особи, яка має право на підписання господарських договорів; 
- установчі документи юридичної особи; 
- паспорт на прилад обліку та схематичне відображення місця його встановлення; 
- акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності; 
- Паспорт водного господарства, за формою, що наведена в Додатку  5 до даних Правил. 

2.4.1.2. Для укладання договору про надання послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення споживач-фізична особа власник житлового будинку має надати Водоканалу 
наступні документи: 

- письмову заяву підписану  уповноваженою особою (з адресою житлового будинку 
(квартири); 

- копія права власності на житловий будинок (квартиру); 
- копія права власності або користування на земельну ділянку; 
- копію документа про кількість зареєстрованих; 
- документи, що підтверджують право на пільгу (за наявності); 
- паспорт на прилад обліку та схематичне відображення місця його встановлення. 

2.5. Особливі умови приєднання та користування комунальною системою  каналізації: 
1) Каналізуванню   підлягають   усі   об'єкти,   обладнані внутрішнім водопроводом.  Об'єкти,  
що приєднуються до комунальної каналізації, мають  бути  каналізовані повністю,   часткова їх 
каналізація забороняється. 
2) Кожний об'єкт має бути приєднаний до комунальної  каналізації окремим випуском з   
обов'язковим   спорудженням   контрольного колодязя. Водоканал має право вимагати від    
промислових підприємств влаштування роздільних випусків госппобутових  і виробничих 
стічних вод. Контрольний колодязь повинен перебувати за межами території  підприємства,  а 
його конкретне місцезнаходження узгоджується з  Водоканалом.  В  окремих  випадках  за 
наявності декількох випусків   Водоканал може запропонувати  підприємству об'єднати їх в 
один випуск. 
3) Перевлаштування  існуючої  зовнішньої   каналізації   у абонентів проводиться   тільки   після  
узгодження  проекту  цього перевлаштування з Водоканалом. 
4) Усі  роботи щодо спорудження, реконструкції й ремонту з'єднувальної лінії  від  
контрольного  колодязя   до   оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній 
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мережі проводяться силами й коштами забудовника  (Абонента)  під  технічним  наглядом 
Водоканалу. За відсутності контрольного колодязя абонент зобов'язаний побудувати його в 
строк, визначений Водоканалом. 
5) При переході від місцевої каналізації до комунальної системи каналізації Абонент    
зобов'язаний ретельно очистити, продезинфікувати і засипати вигрібні ями,  ліквідувати й 
заглушити всі непотрібні елементи місцевої каналізації. 
6) При проектуванні та приєднанні до КСК абонентів, що експлуатують об’єкти  громадського 
харчування останні   зобов’язані  встановити на своїй території жировловлювачі. 
7) Випуск та контрольний колодязь знаходяться на балансі Абонента. Експлуатація, 
реконструкція і ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній 
комунальній каналізаційній мережі проводиться Абонентом під технічним наглядом 
Водоканалу. 
8) У випадку необхідності  попереднього очищення виробничих стічних вод  перед  їх  
відведенням до КСК замовник подає Водоканалу,  разом  з  проектною документацією на  
водовідведення, проект локальних  очисних  споруд,  узгоджений з природоохоронними 
органами та СЕС. 
9) У разі  невиконання  Абонентами  зазначених  вимог останні несуть відповідальність за 
руйнування,  а також  порушення режиму роботи  мереж і споруд каналізації, викликані 
скиданням до КСК  висококонцентрованих  виробничих  стічних вод та їх осадів. 
10) Безпосереднє  (без  повітряного розриву і гідрозатвора) приєднання до  мережі  каналізації  
всіх  апаратів  та   приладів, включаючи холодильні установки,- забороняється. 
11) Новозбудовані  й реконструйовані споруди водовідведення незалежно від їхньої відомчої  
належності  можуть бути прийняті  Водоканалом  в  експлуатацію згідно з вимогами БНіП 
3.05.04-85  у порядку визначеному законодавством. 
12) Виконання робіт з будівництва та/або реконструкції системи каналізації здійснюється 
особою, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт, за рахунок замовника. 
Водоканал здійснює нагляд за технічними рішеннями підчас будівництва   каналізаційних  
мереж і споруд  та  бере участь у прийманні їх в експлуатацію.  
13)  Побудовані й реконструйовані системи каналізації повинні відповідати проектній 
документації. У разі відхилень від погодженого Водоканалом проекту Замовник надає  для 
погодження Водоканалу робочі  креслення  зі  змінами,  здійсненими  під час виконання робіт,   
та   документи  про погодження цих змін зацікавленими особами. 
14) Об'єкт  приймається  в  експлуатацію за умови виконання замовником  усіх  вимог  
технічних умов Водоканалу, узгодженого проекту. 
15) Приймати каналізаційні мережі та споруди  з дефектами та недоробками забороняється. 
16) Обсяги стічних вод, що скидаються Абонентом у КСК визначаються на основі технічних 
умов, Паспорта водного господарства та акта обстеження Підприємства і встановлюються 
Договором. 
17) Підставами для дострокового розірвання чи відмови в укладанні Договору є: 

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких заборонено; 
- значне перевищення ГДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до 
порушення експлуатації каналізаційної мережі або технологічних процесів очищення 
стічних вод; 
- перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або 
очисних споруд. 

18) Абоненти, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в 7-денний строк 
після передачі повідомити про це Водоканал. Новий власник також у 7-денний строк після 
прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Водоканал про прийняття на себе 
зобов’язання  щодо водовідведення та оформлення його згідно з даними Місцевими Правилами. 
Якщо новий власник не буде оформлений як Абонент, то його користування КСК буде 
вважатись самовільним. Розрахунок витрат внаслідок самовільного користування КСК 
встановлюється згідно з п.3.3. Правил користування. 
19) При передачі об’єкту водовідведення від одного підприємства до іншого питання про 
заборгованість за користування каналізацією вирішується відповідно до чинного законодавства 
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України. У випадку не врегулювання даного питання між сторонами Водоканал після 
попередження за 3-дні припиняє надання послуг шляхом відключення.  
20) У   випадках,  коли  з  боку  уповноважених  органів виставляються Водоканалу платежі за 
понадлімітні скиди  забруднень у водойми, що виникли внаслідок порушення  абонентами 
режиму скидання стічних вод чи  вимог ГДК у стічній воді, Водоканал   після  сплатити  цих  
платежів, має право регресної вимоги до абонентів з  вини  яких   виникло   це   порушення. 
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ВОДОКАНАЛУ І АБОНЕНТІВ 
 

3.1 Водоканал зобов’язаний: 
3.1.1 Забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод Абонента, якщо режим і 
якість скиду стічних вод Абонента відповідають умовам укладеного Договору та цим Місцевим 
Правилам.  
3.1.2. Встановлювати Абонентам режим, кількість та якість скиду стічних вод у договорі на 
послуги водовідведення відповідно до вимог цих Правил. 
3.1.3. Після внесення змін до цих Правил  доводити Абонентам зміни щодо якісних показників 
стічних вод Підприємств, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні 
об’єкти. 
3.1.4 Здійснювати нагляд за якістю стічних вод Абонентів та за виконанням  Абонентами  цих 
Правил і вимог Договору. 
3.1.5 Проводити хімічний аналіз стічних вод Абонентів з метою  визначення відповідності 
фактичних концентрацій забруднюючих речовин  в стічних  водах Абонентів встановленим 
допустимим  концентраціям (ГДК). 
3.1.6 При виявленні  перевищення встановлених ГДК або інших порушень цих Правил, 
Водоканал зобов’язаний у встановленому порядку пред’являти Підприємствам відповідні 
розрахунки, а в разі їх несплати – звертатись до суду з позовами щодо примусового стягнення 
заборгованості. 
3.2 Водоканал має право: 
3.2.1. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Абонентів. 
3.2.2. Здійснювати у будь-яку годину доби відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що 
скидаються Абонентом. 
3.2.3. Пред’являти Абонентам у встановленому порядку рахунки за порушення цих Правил та 
скид понаднормативних забруднень. 
3.2.4. Вимагати від Абонентів розробки та будівництва локальних очисних споруд при 
систематичному скиді понаднормативних забруднень, устаткування контрольних колодязів 
(камер) пристроями для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних 
вод. 
3.2.5. Погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд 
Абонентів, провадити контроль ефективності їх роботи та вимагати їх наладки або 
реконструкції для досягнення вимог цих Правил. 
3.2.6 Відмовляти  в прийманні до комунальної системи каналізації додаткових об’ємів стічних 
вод або забруднюючих речовин у випадку роботи очисних споруд з гідравлічним 
перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.  
3.2.7. Обмежити обсяг або заборонити скид стічних вод Абонента у КСК при загрозі виходу з 
ладу мереж та/або порушення технологічного режиму роботи очисних споруд  з вини Абонента, 
при невиконанні Абонентом цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду 
стічних вод,  а також несвоєчасній оплаті  Абонентом послуг Водоканалу. 
3.2.8. Відключати Абонента від мереж водопроводу та каналізації у випадках порушення умов 
цих Правил, у порядку: 
3.2.8.1.  Після письмового попередження (у термін не менш ніж за 5 діб від дати попередження) 
у разі: 

- відсутності Договору або після закінчення терміну його дії; 
- несплати або несвоєчасної сплати послуг Водоканалу; 
- невиконання Абонентом умов Договору, даних Правил та заходів з нормалізації якості та 

режиму скидання стічних вод; 
- невиконання вимог Водоканалу щодо встановлення приладів обліку обсягу стічних вод; 
- відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд; 
- самовільного приєднання до мережі водовідведення; 
- недотримання підприємством визначеного режиму водовідведення; 
- відмови підприємства укласти Договір з Водоканалом; 
- відмови Підприємства прийняти рахунок чи платіжний документ. 
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3.2.8.2. Негайно, після усного попередження, у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд 
каналізації, порушень технологічного режиму роботи очисних споруд. 
3.2.8.3. Без попередження у випадку: 

- стихійного лиха; 
- аварії на мережах або спорудах каналізації; 
- відключення електроенергії. 

У випадку припинення водовідведення з підстав та у порядку передбачених п.3.2.8. цих Правил, 
Водоканал не несе відповідальності за збитки завдані таким відключенням. 
3.2.9. Вимагати в порядку регресу від Абонентів, які порушили вимоги цих Правил, компенсації 
платежів, які були стягнуті з Водоканалу уповноваженими органами, а також відшкодування 
збитків, пов’язаних з неможливістю використання у сільському господарстві  осадів, 
забруднених важкими металами або іншими речовинами. 
3.2.10 Проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Абонентів та надавати 
приписи за результатами цих обстежень. При цьому вимоги Водоканалу є обов’язковими для 
виконання у встановлені терміни.  
3.2.11. Вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Водоканалом заходів щодо  доведення 
якості стічних вод до встановлених ГДК. При відсутності заходів або при їх невиконанні в 
узгоджений термін, Водоканал має право обмежити надання послуг з водовідведення ( у т. ч. 
відключення Абонента від водопровідної та каналізаційної мережі). 
3.2.12. У випадку систематичного порушення Абонентом цих Правил, у тому числі причетності 
Абонента до загазованості колекторів, встановлювати для винних Абонентів підвищений 
коефіцієнт до встановленого тарифу до усунення недоліків. 
3.2.13. У випадку зміни умов каналізування селища, введення нових норм і вимог до якості 
очищення, категорії водного об'єкту або інших причин, що призводять до раніше 
непередбачених змін кількості, складу, властивостей стічних вод  вносити зміни до договорів на 
послуги з водовідведення. 
3.2.14. За узгодженням з органом місцевого самоврядування, змінити раніше узгоджені вимоги 
до умов скидання стічних вод   Абонента  та визначити термін, протягом якого Абоненти  
повинні  провести відповідні заходи. 
3.2.15. При  виявленні порушень Правил і для вжиття відповідних заходів, Водоканал має право 
передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Абонентів, якими ці 
порушення були допущені. 
 3.3. Абоненти зобов’язані: 
 3.3.1. Укласти Договір з Водоканалом на водопостачання та водовідведення. 
3.3.2. Виконувати в повному обсязі вимоги даних Правил та Договору на послуги 
водопостачання та  водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані 
послуги. 
3.3.3. Дотримувати встановлені Водоканалом кількісні та якісні показники стічних вод на 
каналізаційних випусках.  При порушенні Правил вживати необхідні заходи для їх усунення, а 
також інформувати про це Водоканал  та органи охорони природи. 
3.3.4.Оплачувати протягом трьох банківських днів рахунки за скид стічних вод з 
перевищеннями ГДК. 
3.3.5. Виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних 
спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні 
води абонента не задовольняють вимоги цих Правил. 
3.3.6. Розробити Паспорти водного господарства підприємства (Додаток 5 цих Правил), в який 
не рідше одного разу на квартал вносити дані динаміки показників стічних вод, в тому числі 
специфічних речовин, вносити дані про зміну технологічних процесів (крім абонентів фізичних 
осіб – власників житлових будинків). 
3.3.7. При зміні об’єму або характеристики якості стічних вод - звернутися до Водоканалу за 
одержанням нових технічних умов і Дозволу на приймання стічних вод підприємства до 
системи каналізації та переоформлення Договору.  
3.3.8. Надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, 
допомогу при відборі проб стічних вод, вивченні режиму їх скиду, обстеженні систем 
водопроводу і каналізації підприємства та локальних очисних споруд. 
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3.3.9. Компенсувати збитки, заподіяні скидами стічних вод з перевищеннями ГДК. 
3.3.10. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а 
також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі 
погіршення технічного стану та аварійних руйнувань КСК з вини Абонента. 
3.3.11. Здійснювати регулярний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на 
вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані. 
3.3.12. Протягом 15 хвилин з моменту звернення представника Водоканалу забезпечити 
останньому доступ та можливість проведення у будь-який час доби обстеження системи 
водовідведення Абонента у т.ч. роботи локальних очисних споруд, умови  та якість скиду 
стічних вод у селищну каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного 
персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Місцевими Правилами та Правилами 
користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах 
України. 
3.3.13. Письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в терміни встановлені 
Водоканалом.  
3.3.14. Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та 
забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати  сміттям, 
будівельними матеріалами, транспортом тощо).  
3.3.15. Встановити перед скидом у КСК  уловлювачі жиру (для підприємств громадського 
харчування, харчової промисловості та підприємств, які на своїй території мають їдальні) та 
інші засоби обліку, контролю та регулювання скиду за вимогою Водоканалу. 
3.3.16. Забезпечити належний  контроль за скиданням стічних вод до комунальної системи 
каналізації, їх облік та  попереднє  очищення  виробничих  стічних вод. 
3.3.17. При будівництві або реконструкції локальних очисних споруд узгодити технологію 
очистки із Водоканалом. 
3.3.18. Оплачувати середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання 
атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання 
територій, який неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення абонентів або через 
дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території абонентів, у 
мережі водовідведення Водоканалу. Розрахунок обсягів визначається за формулами, 
визначеними  Правилами користування системами централізованого комунального 
водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 
190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за N 936/15627. 
3.4. Абоненти  мають право: 
3.4.1 Користуватися послугами КСК після виконання умов приєднання до КСК укладення 
Договору з Водоканалом на водовідведення. 
3.4.2. Користуватися послугами КСК з приймання, відведення і очищення стічних вод після 
виконання вимог щодо приєднання до комунальної або відомчої каналізації відповідно до 
вимог законодавства та укладеного договору на послуги водовідведення;  
3.4.3. Огляд ємностей для відбору проб на предмет відсутності ознак стороннього забруднення. 
3.4.4. Перевіряти розрахунки  допустимих  концентрацій  забруднюючих речовин в стічних 
водах свого Підприємства,  виконані Водоканалом, та оскаржувати їх; 
3.4.5. Звертатися до господарського суду з оскарженням  неправомірно (на їх погляд) 
виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод підприємства. 
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4. ВИМОГИ ДО СТІЧНИХ ВОД, ЩО НАДХОДЯТЬ У КОМУНАЛЬНУ СИСТЕМУ 
КАНАЛІЗАЦІЇ 
4.1. У комунальну каналізаційну мережу селища від Абонентів приймаються стічні води, що: 

- не можуть бути використані у виробництві після локальної очистки; 
- не викликають порушень у роботі каналізаційних мереж, споруд і забезпечують безпеку 

їх експлуатації; 
- можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом із побутовими 

стічними водами селища відповідно до вимог БНіП 2.04.03-85 і Правил охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотними водами згідно з умовами дозволу на 
спеціальне водокористування щодо скиду зворотних вод в р. Горинь . 

4.2. Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в комунальну систему каналізації                    
смт. Гоща встановлені  Єдині  гранично допустимі  концентрації (ГДК) забруднюючих 
речовин, що наведені у таблиці 1.  ГДК   встановлені згідно положень «Правил приймання 
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України», 
«Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» та   виходячи   з 
технічних можливостей комунальної системи каналізації і очисних споруд, з урахуванням 
затверджених ГДС речовин, що надходять з очищеними стічними водами в басейн р.  Горинь . 
4.3. Якщо Абонент  не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками, він 
звертається в Гощанську селищну раду з обґрунтованим проханням про приймання 
наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та доданням графіку 
заходів доведення якості та режиму їх скидів до вимог даних Правил, погоджених 
Водоканалом. 

Гощанська селищна рада може прийняти рішення про надання дозволу на скидання 
наднормативно забруднених стічних вод (не більш ніж на рік) із зазначенням їх концентрацій  
та доданням графіку заходів доведення якості та режиму їх скидів та визначити розмір 
додаткової плати на відшкодування витрат на очищення понаднормативних забруднених 
стічних вод. Відповідне рішення є підставою для укладання Договору з Абонентом про 
приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Абонента 
додаткову плату на відшкодування витрат на очищення понаднормативних забруднених 
стічних вод. 

Таблиця 1 
Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин  

стічних вод Абонентів, що надходять у комунальну систему каналізації смт. Гоща 
№ п/п Найменування речовин Концентрація речовини, мг/дм3 

1 2 3 
1 БСК 5 160,0 
2 Завислі речовини 189,0  
3 Нафта і нафтопродукти  1,0 
4 Жири 30,0 
5 Азот амонійний 15,6 
6 Фосфати 10,0 
7 Сульфати 100,0 
8 Хлориди 300,0 
9 Залізо 1,0 

10 Мідь 0,127 
11 Нікель 0,54 
12 Цинк 0,15 
13 Хром +3 0,01 
14 СПАР  1,43 
15 ХСК 400,0 

Примітка: 
1. ХСК не повинна перевищувати БСК5 більш ніж в 2,5 рази. 
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2. Забруднюючі речовини в стічних водах Абонентів, що не ввійшли у даний перелік, не повинні 
перевищувати величин лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які встановлені 
Водоканалу органами Мінекоресурсів в дозволах на спеціальне водокористування.  
 
4.4. Заборонено скид у комунальну каналізаційну мережу: 
4.4.1. стічних вод, що мають: 

- температуру вище 40°; 
- рН нижче 6,5 або вище 9,0; 
- ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5 рази; 

4.4.2. стічних вод, що містять: 
- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках 

труб, колодязів, поверхні грат (абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні 
зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига тощо); 

- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд каналізації; 
- пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати 

вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на 
каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий персонал; 

- речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм 
рибогосподарського або культурно-побутового водокористування; 

- збудники інфекційних захворювань; 
- нерозчинні олії, а також смоли і мазут; 
- біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини; 
- токсичні і радіоактивні забруднення; 
- кислоти і розчинники бензину, діетилового ефіру, дихлорметану, бензолу та їхніх 

похідних тощо; 
- розчини, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, 

пари легколетких вуглеводнів і т.д.; 
- концентровані маточні та кубові розчини; 
- дренажні води, конденсати і нормативно чисті виробничі стічні води; 
- організовані поверхневі стоки із територій суб'єктів господарювання; 
- осади після локальних очисних споруд; 
- ґрунти, будівельне і побутове сміття, відходи виробництва (пісок, гіпс, металева і 

пластмасова стружка, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, канига тощо); 
- понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод. 

4.5. Перелік речовин, що заборонені до скиду в систему каналізації смт. Гоща, встановлюється 
єдиним для стічних вод усіх категорій Абонентів.  
4.6. Водоканал має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення 
винних до відповідальності. 
4.7. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скидом у 
комунальну каналізаційну мережу селища повинні бути знешкоджені і знезаражені на 
локальних очисних спорудах Абонента. 
4.8. Суворо забороняється таке об'єднання виробничих стічних вод у каналізаційних мережах, 
внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика 
кількість нерозчинних речовин. 
4.9. Забороняється скид рідких нечистот у комунальну каналізаційну мережу в місцях 
неузгоджених з Водоканалом (див розд.5). У випадку, коли обсяг або склад стічних вод 
змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах дуже концентрованих 
стічних вод, на Підприємствах та інших об’єктах необхідно встановлювати спеціальні ємності – 
усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод у міську 
каналізаційну мережу. Стічні води, що скидаються на зливні станції повинні відповідати 
вимогам даних Правил. 
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5. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВІД ОБ'ЄКТІВ 
АБОНЕНТІВ, ЩО НЕ ПРИЄДНАНІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ 
смт. ГОЩА 
 
5.1. Улаштування, експлуатація водонепроникних вигрібних ям, септиків та збирання рідких 
відходів з об’єктів, які не приєднані до КСК, здійснюється згідно з вимогами СанПіН 42-128-
4690-88 «Санітарні правила утримання територій населених місць». 
5.1.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стічні води. 
5.2. Транспортування рідких відходів до КСК здійснюється асенізаційним транспортом, який 
зареєстрований в установленому законом порядку та має Договір з Водоканалом. 
5.3. Приймання в КСК стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Абонентів 
(підприємств, установ, організацій  і приватного сектора), здійснюється тільки через зливні 
станції Водоканалу та на підставі відповідного Договору про надання послуг водовідведення, 
який повинен містити зобов’язання Перевізника щодо встановлення GPS зв’язку та навігації. 
5.4. Обсяги послуг відведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від 
Абонентів та надходять у КСК через  зливні станції Водоканалу, визначаються з розрахунку 
обсягу витрат холодної та гарячої води згідно з нормативами (нормами) споживання або 
показаннями засобів обліку води Абонента, але не менш 25 л/добу на 1 людину (БНіП 2.04.03-
85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»). 
5.5. Перевезення рідких відходів від місця їхнього скиду до зливної станції здійснюється тільки 
спеціалізованими машинами, суб’єктами господарювання, які уклали з Водоканалом Договір на 
прийняття транспортування та очистку стічних вод (водовідведення) (надалі Перевізники). 
Перевізник зобов'язаний щомісячно надавати Водоканалу перелік Абонентів, з якими укладено 
договір про перевезення (транспортування) стічних вод, та дані про якісний склад і об'єм їх 
стоків. 
5.6. Абоненти, об’єкти (у т. ч. житлові будинки), яких не приєднані до КСК зобов’язані, у 
порядку передбаченому п. 2.4.2.2. цих Правил, укласти договір з Водоканалом про надання 
послуг водовідведення та Договір з Перевізниками про перевезення (транспортування) стічних 
вод. 
5.7. Розрахунки за надані послуги здійснюються Абонентом у порядку, передбаченому 
договорами, визначеними п.5.4. цих Правил. При цьому Абонент щомісячно (до 20 числа 
місяця, наступного за розрахунковим) здійснює плату за послуги водовідведення на 
розрахунковий рахунок Водоканалу в обсязі, визначеному відповідно до п.5.3. цих Правил, та 
на підставі рахунку за відповідні послуги. Вартість послуг з прийняття, транспортування та 
очистки 1 м3 стічних вод становить вартість тарифу на послуги з водовідведення, установлених 
у порядку визначеному законодавством. 
5.8. Розрахунки за послуги з транспортування стічних вод асенізаційним транспортом від місця 
їх збирання (водонепроникні вигрібні ями, септики) до зливної станції Водоканалу 
здійснюються відповідно до укладених угод між Перевізником та Абонентом. 
5.9. Стічні води від водонепроникних вигрібних ям, септиків не повинні містити значні 
механічні домішки і пісок. 
5.10. Скидати стічні води від водонепроникних септиків, використовуючи рельєф місцевості, 
забороняється. 
5.11. Забороняється скидати в КСК осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та 
нафтовловлювачів. 
5.12. Скид стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Абонентів та надходять у 
КСК здійснюється через наступні  зливні станції Водоканалу: 

- на очисних спорудах каналізації смт. Гоща. 
Скид стічних вод у КСК в інших місцях заборонено. 

5.13. Перевізник відповідає за якісні показники рідких відходів, їх концентрацію, що 
скидаються у зливну станцію. Контроль за умовами зливу рідких відходів відбувається у 
приймальній камері зливної станції. 
5.14. Підключення Абонентів, що експлуатували водонепроникні вигрібні ями, септики, до 
КСК здійснюється в порядку, установленому розділом 2 цих Правил. 
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5.15. Відсутність у Абонента договору з Водоканалом про надання послуг водовідведення та 
договору з Перевізниками про перевезення (транспортування) стічних вод є порушенням умов 
цих Правил та вважається самовільним без обліковим користуванням послугами 
водовідведення.  
5.16. У випадку установлення факту самовільного безоблікового користуванням послугами 
водовідведення Абонент відшкодовує Водоканалу витрати у обсязі з розрахунку витрат води за 
пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її 
повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при самовільному 
користуванні послугами встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін 
початку користування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.  
5.17. Відсутність у Перевізника Договору на прийняття стічних вод у КСК є порушенням умов 
цих Правил та вважається самовільним і безобліковим користуванням послугами 
водовідведення. 
5.18. У випадку установлення факту самовільного безоблікового користування послугами 
водовідведення (у т.ч. скидання стічних вод у КСК без Договору на скидання стічних вод у 
КСК та відповідного договору, скидання стічних вод не в установлених місцях), порушення 
Перевізником правил збору, вивозу і скиду рідких відходів,  Перевізник відшкодовує 
Водоканалу витрати у обсязі скинутих стічних вод (згідно технічних характеристик 
асенізаційного транспортного засобу) у стократному розмірі встановленого тарифу. У такому 
разі Водоканал може достроково розірвати Договір, а також передати відповідні матеріали на 
розгляд адміністративної комісії Гощанської селищної ради для притягнення винних осіб до 
адміністративної відповідальності. 
5.19. В умовах децентралізованого водопостачання вигрібні ями, септики мають бути віддалені 
від водопровідних колодязів на відстані не менше 50 метрів. 
5.20. Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 глибина вигрібної ями, септика залежить від 
рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше за  3 метри. 
5.21. Не допускається наповнення вигрібної ями, септика рідкими відходами більш ніж на 0,35 
метра від поверхні землі. 
5.22. Вигрібні ями, септики належить  очищати залежно від їх заповнення, але не рідше 1 
разу на півроку. 
5.23. Вигрібні ями, септики повинні дезинфікуватися. Склад дезинфікуючого розчину: хлорне 
вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5 
%),  лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку. Забороняється 
застосовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об'єкти і медичні лікувально - 
профілактичні заклади). 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД У КОМУНАЛЬНУ СИСТЕМУ 
КАНАЛІЗАЦІЇ 

 
6.1. Абоненти зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони 
скидають до КСК. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність 
контролю встановлюються Водоканалом згідно з установленими Абоненту ГДК у стічній воді.  
6.2. За наявності локальних очисних споруд Абоненти повинні здійснювати кількісний та 
якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми 
видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені 
відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Абонента не менше трьох 
років. Місця та періодичність відбору проб Абонентами мають бути погоджені з Водоканалом, 
а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органами Міністерства 
охорони здоров'я та Мінекоресурсів України). Результати аналізів стічних вод і замірів їх 
витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.  
6.3. Абоненти зобов'язані систематично, але не рідше 1 разу на 3 місяці, подавати до 
Водоканалу інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської 
каналізації. Абоненти несуть відповідальність за достовірність інформації. 
6.4. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих 
речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні негайно інформувати 
Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів та Держсанепіднагляду.  
6.5. Абоненти, які скидають стічні води до селищної каналізації, повинні забезпечити 
можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, 
включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.  
6.6. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Абоненти.  
6.7. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Абонентів використовуються як дані 
лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями 
місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або 
іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.  
6.8. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Абонетів засоби вимірювань повинні 
бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.  
6.9. З метою контролю якості стічних вод Абонентів Водоканал здійснює відбір разових проб. 
Виявлені в цих пробах перевищення ГДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою 
для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних 
вод Абонентів виконується уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у 
спеціальному акті відбору проб, форма акту наведена в Додатку  6 до даних Правил, який 
підписують як представники Водоканалу, так і представник Абонента. У разі неявки 
уповноваженого представника Абонента-юридичної особи або при його відмові підписати акт 
останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника 
абонента, який відмовився підписати акт.  
6.10. При відмові Абонента виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з 
допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після 
його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Абонента, 
Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з 
коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.  
6.11. При виявленні перевищення ГДК забруднень, установлених договором або цими 
Місцевими Правилами, Водоканал після закінчення аналізу направляє Абоненту повідомлення 
про виявлене перевищення ГДК забруднень (листом або телефонограмою) у термін не більше 
15 днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ГДК Водоканал 
направляє Абоненту претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія 
результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод. 
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ 
 

7.1. Даний порядок розроблено з метою контролю якості стічних вод, що скидаються 
Абонентами КСК. 
7.2. Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в комунальну систему каналізації                       
смт. Гоща встановлюються  Єдині  гранично допустимі  концентрації (ГДК) забруднюючих 
речовин у стічній воді. Залежно від характеру технології виробництва, порядок контролю і 
величини ГДК можуть встановлюватися індивідуально шляхом їх затвердження виконкомом 
міської ради за поданням Водоканалу та після погодження територіальними органами 
Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров'я України.  
7.3. Місцем відбору проб стічних вод Абонента при плановому контролі складу і властивостей 
стічних вод є контрольний колодязь (камера і т.п.) на приєднанні Абонента до КСК.  
7.4. При позаплановому контролі місце відбору проб визначається залежно від поставлених 
завдань (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).    

* - у випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом 

доби, а також при можливих залпових скидах концентрованих стічних вод, на 

підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємності - усереднювачі, що 

забезпечують рівномірний випуск стічних вод у КСК. 

7.5. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього попередження Абонента. 
7.6. Відбір проб проводиться представником Водоканалу в присутності представника Абонента. 
7.7. Абонент зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи 
до місця відбору проб повинні бути вільними, незахаращеними. 
7.8. Крім планового контролю Водоканалу, відбір проб може бути зроблений за вимогою 
санітарних органів, органів охорони природи і прокуратури. 
7.9. Відбір проб оформлюється Актом відбору проб (Додаток 6), і підписується представниками 
Водоканалу та представником Абонента, що контролюється і надається по одному примірнику 
представнику Водоканалу та Абонента. 
7.10. При відмові Абонента виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з 
допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після 
його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Абонента, 
Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з 
коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.  
7.11. За призначенням проби поділяються на робочі та контрольні, які відбираються одночасно. 
7.12. Найменший загальний об’єм разової проби 2,0 л (об’єм робочої проби –2,0 л, об’єм 
контрольної проби – 1,0 л). 
7.13. Відбирання проб фіксується у акті відбору проб. 
7.14. Робоча проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації 
забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо перевищень ГДК забруднюючих речовин 
у стічній воді. 
7.14.1. Аналізи робочої проби здійснюються лабораторією Водоканалу, що акредитована 
встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.  
7.15. Контрольна проба -  відбирається з ініціативи Абонента. Вона опечатується Водоканалом, 
скріплюється підписами представників Водоканалу та Абонента і відправляється на аналіз. 
7.15.1. Аналіз контрольної проби проводиться в строк не більше 24 год. з моменту відбору 
проби. Аналіз може виконуватися в лабораторії Абонента або, за його бажанням, в незалежній 
лабораторії, які мають бути акредитовані на право проведення аналізів якості стічних вод із 
застосуванням однакових з Водоканалом методик вимірювань та вимірювальних приладів. 
Відкриття проби та її аналіз у такому випадку проводиться в присутності представників 
Абонента, Водоканалу і лабораторії, в якій проводиться такий аналіз. Відкриття контрольної 
проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом. Контрольний аналіз 
може проводитись лише стосовно показників, за якими можливі перевищення ГДК. 
Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз 
стічних вод. 
7.16. Результати аналізів контрольних проб стічної  води, які оформлені актом, в необхідній 
кількості примірників направляються: 
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- Водоканалу – перший і другий примірники; 
- Абоненту – третій примірник; 
- Лабораторії, що виконувала аналізи – четвертий примірник. 

7.17. Результати аналізів стічних вод Абонентів вважаються дійсними до повторного відбору 
проб, але не більше 3-х  місяців і поширюються на  весь об’єм стічних вод Абонента за цей 
період. 
7.18. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються у Водоканалі протягом 
десяти років. 
7.19. Водоканал згідно з Господарським процесуальним  кодексом України направляє Абоненту 
претензію і повідомлення до яких додаються такі документи: 

- копія результатів аналізу стічних вод; 
- розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод. 
-    копія результатів аналізу стічних вод, 

7.20. Абоненти  зобов’язані оплатити розрахунок величини додаткової плати за скид стічних 
вод Водоканалу у 3-денний термін після його отримання. 
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8. ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД У КОМУНАЛЬНУ 
СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ, ЩО 
ДОПУЩЕНІ ПРИ СКИДАННІ СТІЧНИХ ВОД У КОМУНАЛЬНУ СИСТЕМУ 
КАНАЛІЗАЦІЇ 
 
8.1. Положення даного розділу розроблено згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення 
плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів і 
Правилами приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації 
міст і селищ України, затвердженими єдиним Наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 і 
зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002. Відносини Водоканалу і Абонентів, у тому разі 
й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються за цивільно-
правовими Договорами. 
8.2. Величина плати за скид стічних вод у КСК (Пс) розраховується Водоканалом за формулою: 

Пс = Т х Vдог. + 5 х Т х Vп.дог. + Vпз х Кк х Нп, 
де: 
Т - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Абонентам, грн./куб.м; 
Vдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб.м; 
Vп.дог- обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад об'єми, обумовлені Договором, куб.м.; 
Vпз - обсяг скинутих стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м.; 
Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для 
технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми; 
Нп - норматив плати за очищення 1 м³ стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих 
концентрацій, який встановлюється як частка від тарифу за послуги водовідведення, грн./куб.м: 

 
Нп = Чт х Т, 

де: 
Чт - частка собівартості очищення стічних вод у виробничій собівартості послуг 
водовідведення, Чт = ; 
Т - тариф встановлений за послуги водовідведення. 
Нп встановлюється Водоканалом строком на один рік на основі фактичних затрат виробництва 
за звітний період. 
8.3. У випадку перевищення Абонентами обсягів скидання стічних вод у КСК, зазначених у 
договорі, останні сплачують Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу.  
8.4. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Абонента при скиді 
їх у комунальну каналізаційну мережу селища, порівняно з встановленими Місцевими 
Правилами, Абонент сплачує Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка 
нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з умістом забруднень у 
межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих понаднормативно забруднених 
стічних вод (Vпз ) та коефіцієнтом кратності ( Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих 
забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. 
8.5. При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень (Сф) над 
допустимою концентрацією (ГДК), встановленою даними Місцевими Правилами, коефіцієнт 
кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за 
формулою: 

 
Коефіцієнт кратності при перевищенні допустимої концентрації (ГДК) однієї речовини не може 
перевищувати 5, окрім випадків, передбачених п.3.2. Інструкції про встановлення та стягнення 
плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів. 
8.6. При встановленні факту одночасного скидання у КСК декількох забруднюючих речовин у 
концентраціях, що перевищують ГДК, Кк, визначається по формулі: 
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де: 
Сфi - фактична концентрація в стічних водах Абонента і-тої речовини, мг/дм3; 
ДКi - допустима концентрація і-тої речовини, що встановлена цими Місцевими Правилами та 
Договором для даного Абонента, мг/дм3. 
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох 
речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком вийшло, що Кк 
більше ніж 10, то приймають Кк = 10, окрім випадків, передбачених п.3.2.1. та п.3.2.1 
Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у 
системи каналізації населених пунктів). 
8.7. У випадку порушення Абонентами Правил у частині загальних вимог до якості стічних вод, 
що скидаються у КСК, порушники сплачують за послуги Водоканалу з коефіцієнтом кратності 
Кк: 
- за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк =2, на 
дві та більше одиниці Кк =10; 
- за перевищення відношення ХСК / БСК5 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою: 

 
- за скид стічних вод з температурою вище 400 С,  
- скид тільки мінеральної солі - Кк = 2; 
- за скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації та за 
скидання речовин, заборонених до скиду в комунальну каналізаційну мережу - Кк = 5; 
- за встановлений факт скиду токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до 
каналізації не було обумовлено Договором або Місцевими Правилами - Кк = 5; 
- за встановлений факт залпового скиду забруднюючих речовин - Кк =20. 
8.8. Абонент не має права скидати стічні води у КСК без Дозволу і Договору. За скидання 
стічних вод без Договору (або після закінчення терміну його дії) Абонент сплачує послуги 
Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу за весь обсяг стічних вод, скинутих за 
час відсутності Дозволу чи до оформлення Договору. 
8.9. Абоненти, що підключились до каналізаційної мережі без Дозволу і Договору з 
Водоканалом, можуть бути відключені від каналізації після офіційного повідомлення (не менш 
як за 2 доби після попередження). До них можуть бути застосовані санкції відповідно до 
чинного законодавства. 
8.10. Якщо Абонент не в змозі досягти необхідних нормативів за показниками концентрації 
забруднень, що характеризують виробництво, але розробляє заходи і проводить роботи по 
досягненню встановлених нормативів, то для такого Абонента, за узгодженням з Водоканалом, 
може бути встановлений спеціальний тариф (не більш ніж на рік). 
8.11. У разі встановлення факту навмисного приховування Абонентом інформації про скиди 
обсягів стічних вод понад установлені норми або невчасному наданні інформації про скид в 
КСК стічних вод, що містять перевищення ГДК забруднюючих речовини, Абонент здійснює 
плату за водовідведення за місяць в якому відбулося порушення в десятикратному розмірі 
встановленого тарифу. 
8.12. При органолептичному виявленні ознак аварійного скиду стічних вод (піноутворення, 
пароутворення, розлив нафтопродуктів, різкий запах, незвичайний колір тощо) представник 
Водоканалу зобов'язаний терміново інформувати аварійно-диспетчерську службу Водоканалу 
та вжити заходів з припинення подальшого надходження аварійного скиду в КСК з 
обов'язковим додержанням необхідних заходів безпеки. Факт аварійного скиду може бути 
оформлено актом. 
8.13. У випадку застосування до Водоканалу органами Мінекоресурсів України штрафних 
санкцій за наднормативне забруднення водойм, Водоканал пред'являє регресний позов на усю 
суму збитків Абонентам - порушникам. 
8.14. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд 
каналізації, внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість цих 
робіт (загальні капітальні вкладання) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з 
порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою: 
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де:  
Кi - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і 
споруд, тис.грн. 
Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Абонент, м3/доб.; 
Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, 
стягнута з і-го Абонента Водоканалом за останні три роки. 
8.15. При засміченні каналізаційних мереж за провиною Абонентів, останні відшкодовують 
витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та 
колекторів. 
8.16. При неможливості використання осадів і мулів у сільському господарстві (підвищений 
вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності їх розміщення на спеціальних 
полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за забруднення навколишнього 
природного середовища) розподіляється серед Абонентів, що винні у забрудненні токсичними 
речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного 
Абонента виконується за формулою: 

 
де: 
Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м 
Абонентом; 
Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.; 
Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Абонентом; 

- сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма 
Абонентами 

  
8.17. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд 
каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів кошторисну вартість цих робіт 
(загальні капітальні вкладання) загК  розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з 

порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою: 

загп
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              (7.9) 

де:  іК  - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж  і 

споруд, тис. грн. 
      iQ  - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Абонент, м3/доб; 

 Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, 

стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Абонента. 

8.18. Абоненту, скиди стічних вод якого призводять до загазованості колекторів, що може 
привести до руйнування каналізаційної мережі та нести загрозу життю та здоров’ю 
обслуговуючого персоналу,  Водоканал  встановлює  плату за скид понаднормативних 
забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5  до усунення причин загазованості.  При невиконанні 
Абонентом заходів з дегазації,  Водоканал  може припинити водовідведення Абонента. 
8.19. У випадку систематичного порушення Абонентами вимог цих Правил Водоканал має 
право, попередивши Абонента (письмово або телефонограмою), обмежити йому відпуск води  
та обсяг скиду стічних вод у КСК,  шляхом відключення його від мереж водопроводу і 
каналізації та достроково розірвати з ним Договір. 
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8.20. У випадках необхідності реконструкції, заміни (перекладання) зруйнованих мереж і 
споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість 
цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні 
води з порушенням Правил та з вини яких сталося їх руйнування. Порядок проведення 
розрахунку вартості цих робіт визначено цими Місцевими Правилами. Розрахунок участі 
Абонентів у відновленні зруйнованих мереж та/або споруд каналізації виконує Водоканал та 
подає на затвердження відповідному органу місцевого самоврядування. 
8.21. Витрати Водоканалу на виконання робіт з відновлення пропускної спроможності 
трубопроводів та колекторів та усунення засмічення КСК внаслідок скинутих Абонентами 
забруднень (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), що привели до обмеження 
пропускної спроможності КСК, відшкодовують Абоненти з вини яких настали такі засмічення. 
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