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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дані «Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему
каналізації м. Ужгорода » (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до:
- Податкового кодексу України;
- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Водного кодексу України;
- Закону України "Про питну воду та питне водопостачання";
- Порядку установлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища
й стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року
№303 зі змінами і доповненнями (далі Порядок);
- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;
- Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання й водовідведення,
затвердженого Постановою КМ України № 959 від 12.07.2006 із змінами і доповненнями;
- Інструкції про встановлення й стягнення плати за скидання промислових й інших стічних вод у
системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року
№37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 травня 2002р. за №402/6690;
- Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених
пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 26 травня 2002 р. за № 403/6691;
- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від
27.06.08 №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.08 за № 936/15627;
- Правил технічної експлуатації систем водопостачання й каналізації населених пунктів України
КДП 204-12 Укр.-95, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 № 30,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за № 231/767 із змінами і доповненнями;
- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у
водні об'єкти зі зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 22 грудня 1994 р. під № 313/523;
- Порядку й Інструкції про порядок нарахування й оплати збору за забруднення навколишнього
природного середовища, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища і ядерної безпеки й Державною податковою адміністрацією України від 19.07.99р. № 162/379,
зі змінами й доповненнями (далі - Інструкція Мінекоресурсів і ГНА);
- 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 липня 2009 року N389,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 р. за N 767/16783;
- Будівельних норм і правил "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" (БНіП 2.04.03-85);
ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій
міст і промислових підприємств»
- КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу й властивостей стічних і
технологічних вод. Основні положення;
- КНД 211.2..008-94 Гідросфера. Правила контролю складу й властивостей стічних і
технологічних вод;
- ISO 5667/1 Якість води. Відбір проб. Частина 1, Посібник з розробки програм відбору проб;
- ISO 5667/2 Якість води. Відбір проб. Частина 2, Посібник з методів відбору проб;
- ISO 5667/3 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Посібник зі зберігання й обробки проб;
- ISO 5667/10 Якість води. Відбір проб. Частина 10 Посібник з відбору проб стічних вод;
- КНД 211.1.4.017-95 - КНД 211.1.4.043-95 Методики визначення складу, властивостей і
забруднюючих речовин у стічних водах.
1.2. Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності та відомчої приналежності, юридичні і фізичні особи, що здійснюють будь-яку господарську
діяльність, (далі - Підприємства), які скидають стічні води в систему каналізації м. Ужгорода.
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1.3. Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної
каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення
охорони навколишнього природного середовища від забруднення скиданнями стічних вод Підприємств.
1.4. Терміни, які вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
абонент Водоканалу - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та
відомчої приналежності, юридичні і фізичні особи, що здійснюють будь-яку господарську діяльність,
що уклали договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) водовідведення;
водоспоживання, водокористування – обсяги споживання послуг водопостачання та
водовідведення
головний каналізаційний колектор - трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів і
районних насосних станцій;
залпове скидання в каналізацію - скидання стічних вод з концентраціями забруднюючих
речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;
збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків і передає їх у
головний каналізаційний колектор;
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;
каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства
випускаються в збірний чи головний каналізаційний колектор;
контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо
перед приєднанням до збірного або головного каналізаційного колектора;
ліміт водопостачання та водовідведення – обсяг споживання води та скидання стоків,
встановлений згідно з технічними умовами на приєднання абонента та рішенням виконкому
Ужгородської міської ради від 06.11.07 №399;
локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод
окремого Підприємства, території;
локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території
до відповідних вимог;
об'єкт Підприємства – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами
водопостачання й водовідведення;
стічні води Підприємств - всі види стічних вод, які утворилися внаслідок їхньої діяльності після
використання води у всіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого
водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням
субабонентів);
субабонент - водокористувач, що одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні
води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за
погодженням з Водоканалом.
1.5. Даними Правилами приймання встановлюються допустимі концентрації (далі ДК) для кожної
із забруднюючих речовин, які можуть скидатися Підприємствами в систему каналізації, і для яких
Водоканалу встановлені допустимі концентрації і ліміти на скид у водний об'єкт, а також
відображаються місцеві (специфічні) особливості прийняття стічних вод Підприємств у міську
каналізацію.
1.6. Місцеві Правила приймання відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" затверджують виконавчі органи місцевих Рад за поданням Водоканалу після їх узгодження з
територіальними органами Мінекоресурсів і Міністерства охорони здоров'я України.
Правила приймання є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає або які бажають
отримувати послуги по водопостачанню та водовідведенню.
1.7 Водоканал установлює Підприємствам обґрунтовані ними та узгоджені з Водоканалом
режими, нормативи та ліміти водоспоживання та скидання забруднюючих речовин у міську систему
каналізації, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди і МОЗ України.
При зверненні Підприємства, Водоканал має право встановлювати обґрунтовані індивідуальні
норми водопостачання і водовідведення для даного підприємства, які не підлягають узгодженню з
місцевими органами Мінприроди та МОЗ України.
1.8. Водоканал приймає стічні води Підприємств у комунальну каналізацію за умов:
- якщо каналізаційні мережі та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної можливості;
- якщо показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимогам даних Правил
приймання та укладеного з Водоканалом договору на послуги водопостачання та водовідведення.
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1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Ужгорода через окремий
випуск із обов'язковим облаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства
в місцях, які мають під'їзні дороги.
Об'єднання випусків стічних вод від декількох Підприємств дозволяється тільки після
контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.
В окремих випадках, у якості контрольного колодязя може використовуватися колодязь,
розташований на каналізаційних мережах, які перебувають на балансі Водоканалу. У цих випадках
облаштування таких контрольних колодязів для відбору проб здійснює Підприємство.
При неможливості виконати зазначені вище вимоги, відбір проб може здійснюватися у
приймальному відділенні каналізаційної насосної станції (далі по тексту КНС) , у яку надходять стічні
води Підприємства та його субабонентів.
Умови відбору проб стічних вод, зазначені у третьому та четвертому абзацах п.1.9 мають бути
обумовлені в Договорі на водопостачання та водовідведення, укладеного між Водоканалом та
Підприємством.
Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками з позначенням на
них:
- назви підприємства;
- номера контрольного колодязя;
- місця розташування колодязя та відстань до нього (у випадку, якщо табличка не перебуває
безпосередньо поруч із колодязем).
Місце розташування контрольних колодязів зазначається у виконавчій схемі,акті розмежування та
Паспорті водного господарства (з обов'язковою вказівкою відсоткового співвідношення обсягів стічних
вод, що надходять у даний колодязь) і чітким позначенням місця розташування контрольного колодязя
на схемі з масштабом 1:500.
Конструкція контрольного колодязя повинна відповідати вимогам діючих нормативних
документів. Діаметр контрольного колодязя має бути не менше 1000 мм, він повинен бути оснащений
ходовими скобами або драбиною для спуску. Контрольний колодязь повинен мати один вхідний та один
вихідний трубопроводи; не допускається змішування у контрольному колодязі стічних вод від двох та
більше вхідних трубопроводів. Контрольний колодязь повинен бути облаштований під'їзними шляхами
з твердим покриттям.
Місцезнаходження контрольного колодязя узгоджується з Водоканалом за поданням
Підприємства.
1.10. Балансова належність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування
балансової належності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який
є обов'язковою та невід'ємною частиною договору на водопостачання та водовідведення, що
укладається між Підприємством та Водоканалом.
Такий Акт складається Водоканалом у 2 примірниках після надання Підприємством генплану
об’єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними та водопровідними мережами, водопровідними вводами та
випусками до міської каналізації, узгоджується Підприємством та затверджується Водоканалом перед
укладанням договору на водопостачання та водовідведення.
У разі наявності у Підприємств субабонентів, Підприємство повинно надати до Водоканалу копії
Актів розмежування балансової належності зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж і
експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми субабонентами.
Акт розмежування балансової належності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної
відповідальності сторін складається Водоканалом з власником або користувачем цих мереж.
1.11. У разі, якщо на території П ідприємства знаходяться водопровідні або каналізаційні мережі,
які перебувають на балансі Водоканалу, Підприємство має скласти з Водоканалом договір сервітуту.
Договір сервітуту укладається перед укладанням договору на водопостачання та водовідведення та
отриманням дозволу на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу. Зазначений договір
має бути оформлений згідно із законодавством України.
1.12. Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та
напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також
самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії, які призводять до зміни
умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Водоканалом.
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1.13. Проекти на приєднання об'єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації
розробляються виключно у відповідності з технічними умовами, наданими Водоканалом.
1.14. Приймання до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від
Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через визначені згідно із договором КНС
Водоканалу. Підприємства або приватні власники виплачують Водоканалу за транспортування (
переміщення через трубопровід) й очищення стоків згідно з договором та вимог Розділу 6 даних
Правил.
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2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ ТА ПІДПРИЄМСТВ,
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ
2.1. Водоканал має право:
2.1.1.розробляти, погоджувати й подавати на затвердження виконавчого органу Ужгородської
міської Ради місцеві Правила приймання стічних вод підприємств, а також змін та доповнень до них;
2.1.2. контролювати якість, кількість та режим скидання стічних вод Підприємств;
2.1.3. пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за порушення Правил,
понадлімітне скидання стоків та скидання наднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта
кратності, що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень;
2.1.4.здійснювати раптовий,у будь-який час доби, не погоджений з Підприємством попередньо,
відбір проб для контролю за якістю стічних вод, які скидаються. Порядок і періодичність відбору проб
визначаються Водоканалом відповідно до Правил приймання
і не підлягають узгодженню з
Підприємствами;
2.1.5. вимагати від Підприємств будівництва та реконструкції локальних очисних споруд при
систематичному скиданні наднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у
контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скидання й визначення кількості і
якості стічних вод згідно з даними Правилами приймання ;
2.1.6.вимагати від Підприємств розробки та узгодження з Водоканалом заходів щодо доведення
якості стічних вод до встановлених допустимих величин показників;
2.1.7.вимагати від Підприємств вживання заходів по прочищенню відомчих мереж каналізації при
наявності забруднень у стічних водах вище встановлених нормативів;
2.1.8. вимагати від Підприємств надання Водоканалу інформації щодо утримання каналізаційних
мереж і споруд, які перебувають на балансі Підприємства, а також документації (або копій
документації) щодо хімічних реагентів, які використовуються Підприємствами та спричиняють
забруднення стічних вод (сертифікати, переліки, проекти тощо);
2.1.9.відмовляти в прийманні до каналізації додаткових обсягів стічних вод або забруднюючих
речовин при роботі очисних споруд і мереж каналізації з гідравлічним перевантаженням або
перевантаженням щодо забруднень;
2.1.10.проводити обстеження водопровідних і ка налізаційних систем Підприємств; при виявленні
порушень встановлювати строки їх усунення;
2.1.11. обмежувати скидання стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами
вимог цих Правил, умов договору і заходів щодо нормалізації якості і режиму скидання стічних вод, а
також при несвоєчасній оплаті ними послуг водопостачання й водовідведення;
2.1.12.відключати Підприємства від мереж водопроводу й каналізації:

І. після попередження ( офіційним листом, телеграмою, телефонограмою, тощо) протягом
3 діб у випадку:
-

-

-

незадовільного технічного стану водопровідних та/або каналізаційних мереж, пристроїв
і споруд, які перебувають на балансі Абонента;
проведення Водоканалом планових ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і
каналізаційних мереж та пристроїв;
невиконання Абонентом умов договору;
відмови Абонента переукласти договір, якщо Водоканалом було внесено відповідні
пропозиції;
несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення;
несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги за перевищення допустимих величин
показників шкідливих речовин у стічній воді і плати за стічні води, що потрапляють у
каналізаційні колодязі та зливоприймачі у періоди дощів та сніготанення;
наявності заборгованості по інших зобов’язаннях, у тому числі непередбаченими
умовами договору ( надання інших послуг, виконання робіт, боргу за видачу технічних
умов, та оплати вартості пайової участі , тощо);
недопуску Абонентом представників виробника до засобів обліку,обстеження
водопровідних та каналізаційних мереж, тощо;
самовільного приєднання до мереж комунального водопроводу та каналізації;
8

-

невиконання вказівок приписів та рекомендацій Водоканалу,;
невиконання технічних умов Водоканалу та погодженого проекту на підключення до
мереж водопроводу та каналізації;

ІІ. негайно після усного попередження у випадку погрози виходу з ладу мереж або споруд
каналізації, порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд. При цьому за збитки
Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;
2.1.13. пред'являти Підприємствам претензії та позови (у встановленому порядку) щодо
відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації з вини Підприємств, а також
виставляти рахунки за скидання понадлімітних обсягів стоків та наднормативних забруднень;
2.1.14. на компенсацію грошових сум, які були оплачені Водоканалом через порушення
природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушили дані Правила приймання
та умови договору;
2.1.15.погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд
Підприємств, здійснювати вибірковий контроль ефективності їхньої роботи та вимагати їхнього
налагодження або реконструкції для досягнення вимог Правил приймання;
2.1.16. у випадку порушень умов договору застосовувати санкції, передбачені договором і даними
Правилами, у тому числі з розірванням договірних відносин.
2.1.17. за узгодженням з органами місцевого самоврядування, змінювати раніше погоджені вимоги
щодо умов скидання стічних вод Підприємств у випадку зміни умов водовідведення в м. Ужгороді,
категорії водного об'єкта, введення нових норм і вимог до якості очищення стічних вод, або інших
причин, які призводять до непередбачених заздалегідь змін кількості, складу, властивостей міських
стічних вод та визначати строки, протягом яких Підприємства повинні здійснити відповідні заходи.
2.2. Водоканал зобов'язаний:
2.2.1. забезпечити приймання, відведення та очищення стічних вод за умов:
а) у межах розрахункових проектних показників міських очисних споруд і мереж відповідно до
вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;
б) у випадку відповідності якості й режиму скидання стічних вод Підприємства умовам
укладеного договору й Правилам приймання ;
в) відсутності заборгованості за послуги водопостачання й водовідведення;
2.2.2. при укладенні договорів з Підприємствами на послуги водопостачання та водовідведення
встановлювати кожному Підприємству кількісні і якісні показники приймання стічних вод до міської
каналізації, а також вимоги щодо дотримання певного режиму скидання стічних вод з урахування
діючих вимог водокористування ;
2.2.3. доводити до відома Підприємств протягом 45-ти робочих днів після внесення змін у Правила
приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані зі змінами лімітів
обсягів стічних вод та лімітів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
2.2.4. здійснювати нагляд за технічним станом міської системи каналізації, умовами скидання
стічних вод Підприємствами й за виконанням Підприємствами вимог Правил приймання та умов
договору;
2.2.5.проводити контрольний відбір проб і хімічний аналіз стічних вод Підприємств із метою
визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств
встановленим даними Правилами допустимим концентраціям (ДК);
2.2.6. при виявленні перевищення встановлених Правилами допустимих концентрацій (ДК) або
інших порушень даних Правил, в установленому порядку пред'являти Підприємствам відповідні
рахунки, а у випадку несплати рахунків – відключати від мереж водопроводу та каналізації і звертатися
в господарський суд з позовом про примусове стягнення заборгованості.
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2.3. Підприємства мають право:
2.3.1. користуватися послугами міської каналізації після виконання технічних умов приєднання
до систем водовідведення, сплати пайової частки на розвиток інфраструктури міста, одержання дозволу
на скидання стічних вод та укладання договору з Водоканалом на водопостачання й водовідведення
Підприємства відповідно до Правил користування системами централізованого комунального
водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Правила приймання стічних вод
підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, Інструкції про
встановлення і стягнення плати за скидання промислових та інших стічних вод у системи каналізації
населених пунктів та вимог даних Правил;
2.3.2. знайомитися у Водоканалі з нормативною документацією з питань приймання стічних вод
Підприємств у комунальні системи каналізації;
2.3.3. перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах
свого Підприємства, виконані Водоканалом, і оскаржувати їх;
2.3.4. звертатися до суду з оскарженням неправомірно (на їхній погляд) виставлених рахунків;
2.3.5. вимагати проведення повторного аналізу стічних вод підприємства за власний рахунок;
2.3.6. у випадку, якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання вимог даних
Правил прийому по деякими показникам, воно може укласти угоду про тимчасовий прийом таких
стічних вод на окремих умовах (відповідно до пункту 4.5 даних Правил)
2.4. Підприємства зобов'язані:
2.4.1. Забезпечувати безперешкодний доступ працівникам Водоканалу до водопровідних і
каналізаційних систем, які належать Абоненту та / або знаходяться на його території, для
обстеження та виконання функцій покладених на Водоканал, у тому числі для відключення за
порушення перелічені у п.2.1.12 Даних правил ;
2.4.2. виконувати в повному обсязі вимоги Правил і Договору на водопостачання та
водовідведення, вчасно та у повному обсязі сплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги,
понадлімітне споживання послуг та наднормативні забруднення стічних вод;
2.4.3. одержувати технічні умови (ТУ) і оплачувати пайову участь, укладати Договір з
Водоканалом на водопостачання та водовідведення з одержанням дозволу (при необхідності) на
скидання стічних вод;
2.4.4. дотримувати встановлені Водоканалом кількісні і якісні показники й режим скидання
стічних вод на каналізаційних випусках; при порушенні Правил вживати необхідних заходів для
їхнього усунення, а також інформувати про це Водоканал і регіональні органи охорони природи;
2.4.5. оплачувати протягом п'яти банківських днів рахунки за порушення вимог даних Правил,
понадлімітне споживання послуг, скидання наднормативних забруднень і порушення інших
встановлених Правилами вимог та умов;
2.4.6. у випадку невідповідності якості стічних вод Підприємства вимогам Правил, здійснювати
попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою
утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, очищення мереж каналізації не рідше одного разу
в півріччя;
2.4.7. надавати Водоканалу за його вимогою інформацію щодо утримання каналізаційних мереж і
споруд, які перебувають на балансі Підприємства, а також документацію (або копії документації) щодо
хімічних реагентів, які використовуються Підприємствами та спричиняють забруднення у стічних водах
(сертифікати, переліки, проекти тощо);
2.4.8. розробляти й погоджувати з Водоканалом у встановленому порядку Паспорт водного
господарства підприємства (за необхідності, що визначається Водоканалом у кожному окремому
випадку) (додаток 4);
2.4.9. при збільшенні обсягів стічних вод або зміні їх якості та режиму скидання - звернутися до
Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства в міську
каналізацію, дозволу на їх скидання з переоформленням договору;
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2.4.10. надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації та
локальних очисних споруд, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх
скидання, обстеженні системи каналізації підприємства й локальних очисних споруд;
2.4.11. надавати Водоканалу копії договорів та документації щодо вивозу та утилізації осадів
стічних вод Підприємств;
2.4.12. компенсувати збитки, заподіяні стічними водами Підприємства або його субабонентами
системам міської каналізації, водному об'єкту або іншим Підприємствам, які скидають стічні води до
міської каналізації;
2.4.13. приймати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж самотужки тобто засобами і за
рахунок Підприємства, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської
каналізації у випадку погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з
вини Підприємства;
2.4.14. здійснювати регулярний (не рідше одного разу на квартал) лабораторний контроль за
якістю, кількістю, режимом скидання стічних вод і на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні
дані; керівники підприємств й організацій відповідають за достовірність звітних даних по кількісному і
якісному складу стічних вод; у разі виявлення недостовірності даних проводиться перерахунок
наступним чином:
а) у розмірі, що відповідає отриманим лабораторним контрольним показникам кількісного та
якісного складу стічних вод;
б) за період з моменту попереднього лабораторного обстеження, проведеного Водоканалом та/або
іншими контролюючими органами з питань дотримання природоохоронного законодавства України, але
не більше терміну позовної давності;
2.4.15. утримувати зовнішні каналізаційні мережі і споруди, які перебувають на балансі
Підприємства, у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації систем водопостачання та
каналізації населених пунктів України та інших діючих нормативних документів.
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3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
3.1. Відповідальність Водоканалу й Підприємств, які користуються послугами міської каналізації
визначається діючими актами чинного законодавства, рішеннями органів місцевого самоврядування,
умовами договорів та виданим дозволом на скидання стічних вод.
3.2. У випадку стягнення з Водоканалу органами Мінприроди України збору за понадлімітні
обсяги скидань забруднень зі стічними водами відповідно до пункту 8 Порядку або відшкодування
збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до 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 липня 2009 року N389, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 р. за N 767/16783, Водоканал може пред'являти регресний
позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.
3.3. При необхідності ремонту та переведення аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд
каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств, кошторисну вартість цих робіт
(загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з
порушенням місцевих Правил і з вини яких відбулося їхнє руйнування, відповідно до формули:
Qi · Шi
Кi = ------------- · Кзаг.,
n

Qi · Шi

i=1

де Кi - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і
споруд, тис. грн.;
Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає i-те Підприємство, куб. м/доба;
Шi - сума платежів за скидання наднормативних забруднень із агресивними властивостями,
стягнена Водоканалом за останні три роки з і-ого Підприємства, тис. грн.
3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує
Водоканал і дає на затвердження місцевим органам державної влади, які ухвалюють рішення щодо
першочергових відбудовних роб іт. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах,
Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.
3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубо
дисперсними суспензіями), які приводять до обмеження пропускної здатності міської каналізаційної
мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної здатності
трубопроводів і колекторів із залученням своїх сил і засобів.
3.6. За розміщення осаду й мулу (відходів), які утворяться на очисних спорудах каналізації, у
спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові ставки,
накопичувачі осаду, компостні майданчики, піскові майданчики тощо), які перебувають на балансі
Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища в цій частині не стягується за
умови наявності погодженого з регіональними органами Мінприроди України перспективного плану
заходів щодо їхньої подальшої утилізації або знешкодженню.
3.7. При неможливості використання осаду й мулу через їхню непридатність до використання в
сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності
розміщення осаду й мулу на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за
забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється між Підприємствами, які винні в
забрудненні токсичними речовинами осаду й мулу. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для
конкретного Підприємства виконується по формулі:
Пi
Вi = ----------- · Взаг.,
n
i=1

Пi

де Вi - частина вартості робіт з розміщення осаду й мулу, яка повинна бути відшкодована і-м
Підприємством;
Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осаду й мулу, тис. грн.;
Пi - скидання забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладанню, і-м
Підприємством, тн.;
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n
i=1

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

Підприємствами, т.
Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому
пунктом 3.4.
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4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ
СКИДАЮТЬСЯ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ
4.1. До системи міської каналізації приймаються стічні води Підприємств, які не порушують
роботу каналізаційних мереж і споруд, забезпечують безпеку їхньої експлуатації й можуть бути
знешкоджені разом зі стічними водами міста по вимогам і нормативам Правил охорони поверхневих вод
від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99
№ 465.
4.2. Для Підприємств, що скидають стічні води в системи каналізації м. Ужгорода, встановлені
єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод у комунальну мережу
каналізації (Таблиці 1). ДК установлені відповідно до положень Правил приймання стічних вод
підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації міст і селищ України (розд.5), виходячи з
технічних можливостей каналізаційних мереж й очисних споруд, з урахуванням затверджених ГДС
речовин, що надходять із очищеними стічними водами в р. Уж, і якісного складу води з міського
водогону.
4.3 Для Підприємств, що не мають технічних й економічних можливостей досягти показників,
наведених у таблиці 1, можуть бути встановлені індивідуальні тимчасові допустимі величини
показників (ДВП) якості стічних вод, які розраховані з урахуванням вимог до захисту мереж
водовідведення й можливостей міських очисних споруд. Розрахунок ДВП повинен бути погоджений з
Водоканалом. Термін дії тимчасових ДВП не більше трьох років. Розрахунок тимчасових ДВП
фінансується Підприємством.
4.4 При відсутності індивідуальних тимчасових нормативів, показники якості стічної води
Підприємств не повинні перевищувати величин, зазначених у таблиці 1.
4.5 Якщо Підприємство не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками,
але проводить роботи з досягнення встановлених нормативів, він звертається до Водоканалу з
обґрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їхніх
концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості й режиму їх скид ів до вимог даних
Правил.
Водоканал розглядає представлені матеріали в 15-денний строк і може ухвалити рішення щодо
укладання Договору з Підприємством про прийом наднормативно забруднених стічних вод по
спеціальному тарифу, встановленому для цього Підприємства.
Таблиця 1

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод Підприємств і
організацій у комунальну мережу каналізації м.Ужгорода
№
п.п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування забруднюючих речовин

Температура
рН
Завислі речовини
БСК5
Жири та масла
Азот амонійний
Мінералізація (по сухому залишку)
Хлориди
Сульфати
Нафтопродукти
Фосфати
Нітрити
Нітрати
АПАР (аніонні поверхнево-активні речовини)
Залізо загальне
Хром
Цинк
Мідь
Нікель

Одиниця
виміру
°С
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
мг\дм³
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Допустима
концентрація (ДК) у
стічних водах
Підприємств
40
6,5 – 9,0
220,0
150,0
50

16
350,0
100,0
100,0
0,5
3,5
2,0
8,0
0,5
0,5
0,1
0,3
0,1
0,1

20

Феноли
Примітки:

мг\дм³

0,06

1. Нафтопродукти допускаються до скиду тільки в розчиненому і емульсованому стані.
2. У разі посилення вимог органів Мінекоресурсів України і зменшення лімі тів скидів забруднюючих
речовин у водойму Водоканалу, здійснює ться перерахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у
стічних водах Підприємств і організацій, які скидаються у комунальну міську систему каналізації.
3. Величини допустимих концентрац ій враховують вміст речовин у нерозчиненій та розчиненій формі
(натуральній пробі стічних вод).
4. Забруднюючі речовини в стічних водах абонентів, що не ввійшли у даний перелік, не повинні
перевищувати ДК, що розраховані на основі гранично допустимої концентрації (ГДК) цих речовин згідно з
Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналіза ції населених пунктів в
Україні (наказ Держбуду України № 37)

4.6. Стічні води, які підлягають прийняттю в міську каналізаційну мережу, не повинні:
- містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні
суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі й споруди;
- містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх
поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву
і пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, нерозчинні масла, пивні відходи, хлібні дріжджі та інше);
- завислі й спливаючі речовини з концентрацією більше 500 мг/л;
- збудники інфекційних захворювань;
- містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;
- містити речовини, що викликають руйнуючу дію на матеріал труб й елементи споруд
каналізації;
- містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) для
води водойм рибогосподарського та іншого видів водокористування;
- містити токсичні речовини, які перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також
речовини, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю;
- містити небезпечні бактеріологічні, вірусні, токсичні й радіоактивні забруднення;
- містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАВ), які важко
руйнуються;
- мати температуру вище 40°С;
- мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;
- мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК), яке перевищує біологічне споживання кисню за 5
діб (далі - БСК5 ) більше чим в 2,5 рази;
- мати БСК, що перевищує зазначене в проекті на вході на міські очисні споруди;
- містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених
даними Правилами.
4.7 Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:
- сміття, попіл, грунт, мочало, вату, ганчірки, солому, сніг, скол льоду тощо, харчові й виробничі
відходи, грунтові, умовно чисті та атмосферні води;
- кислоти, органічні розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними
водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціаністі сполуки, легколетючі вуглеводні та інші
токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;
- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини;
- конденсат, нормативно чисті виробничі стічні води, дренажні, поливально-мийні води ;
- осади після локальних очисних споруджень;
- понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод;
- забороняється скидання рідких нечистот у систему міської каналізації в місцях, не узгоджених з
Водоканалом. Стічні води, які скидаються на очисні споруди каналізації Водоканалу, повинні
відповідати вимогам даних Правил;
- стічні води Підприємств, взаємодія яких може привести до утворення емульсій, токсичних або
вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин. Такі стічні води перед
випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені на локальних очисних спорудах.
4.8 Стічні води, які містять радіоактивні, токсичні й бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води
інфекційних лікувальних закладів і відділень перед скиданням у міську каналізацію повинні бути
знешкоджені й знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням
утворених осадів;
4.9. Приєднання каналізаційної мережі Підприємства до міської комунальної системи
водовідведення й оснащення контрольного колодязя (колодязів) виконується силами й за кошти
Підприємства.
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4.10. Випуск із контрольним колодязем перебуває на балансі Підприємства. Експлуатація,
реконструкція й ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній
комунальній каналізаційній мережі ведеться Підприємством під технічним наглядом Водоканалу.
4.11. Контрольні колодязі й колодязі, установлені на мережі Підприємства або на мережі міської
каналізації, що проходить через територію Підприємства, повинні завжди бути доступні для огляду,
вільні від завалів ґрунту, будівельного сміття й ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно
прикритими, розбитими або зрушеними люками, отворами в кришках люків. Узимку кришки колодязів
необхідно очищати від снігу й льоду. Місце розташування колодязів повинне бути позначене
спеціальними табличками із прив'язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів
Підприємство зобов'язане придбати і встановити нові.
4.12. Підприємство відповідає за кількісний й якісний склад стічних вод Субабонентів. У випадку
відмови Підприємства відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонентів, останні (Субабоненти)
повинні виконати локалізацію своєї каналізаційної мережі з влаштуванням окремого випуску з
контрольним колодязем, укласти окремий Договір з Водоканалом та одержати Дозвіл на скидання
стічних вод.
4.13. Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів , нежилих і виробничих
приміщень несе Підприємство-орендодавець.
4.14. При необхідності перекладки аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд каналізації
внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємства кошторисну вартість цих робіт розподіляють
між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких відбулося руйнування.
4.15. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації
виконує Водоканал і подає на затвердження Виконавчого комітету міськради, який ухвалює рішення
щодо першочергових аварійно-відновних робіт.
4.16. Будь-які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися
Підприємством з Водоканалом у місячний строк.
4.17. Забороняється скидання стічних вод декількох Підприємств в один випуск крім випадків,
якщо Підприємство має субабонентів, які скидають стічні води у каналізаційні мережі Підприємства .
4.18. За збитки Підприємств Водоканал відповідальність не несе.
4.19. У випадку невідповідності умов скидання стічних вод Підприємства вимогам даних Правил
Підприємство погоджує з Водоканалом необхідні заходи й строки по усуненню невідповідностей.
Однією з вимог Водоканалу може бути установка Підприємством перед скиданням у міську каналізацію
жиро-, нафтоуловлювачів та інших споруд локального очищення, приладів обліку, контролю й
регулювання скидання стічних вод.
4.20. Перераховані вище вимоги є обов'язковими для всіх категорій Підприємств.
4.21. При порушенні Підприємством вимог п.п.4.6-4.8 Водоканал має право порушувати питання
перед компетентними органами про залучення винних до відповідальності й відключити їх від
каналізації, при цьому відповідальність за санітарний стан об'єкта несе Підприємство;
4.22. Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за порушення даних
Правил і за аварійні ситуації, які можуть виникнути на міських каналізаційних мережах та очисних
спорудах у результаті скидання Підприємством у каналізацію забруднень, які кількісно і якісно не
відповідають вимогам даних Правил.
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5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У
СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ
5.1 Взаємини між Водоканалом і Підприємствами регламентують «Договір на подачу води з
комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації» (додаток 7),
нормативні акти, що діють на період дії Договору, а також дані Правила.
5.2 Підключення нових Підприємств до системи каналізації дозволяється лише при наявності
проекту приєднання до комунальної каналізаційної мережі, розробленого відповідно до діючих норм
проектування й погодженого з Водоканалом, Технічних умов на підключення й Дозволу на скидання
стічних вод.
5.3 Договір на водопостачання й водовідведення розробляє Водоканал. При укладанні договору з
абонентами на відпускання води одночасно укладається договір на приймання від них стічних вод.
5.4. Договір укладається при наявності ТУ (технічних умов) на підключення, які видаються
Підприємству Водоканалом на підставі Акту обстеження Підприємства й Дозволу на скидання.
Підприємства, які вперше приєднуються до комунальної системи каналізації, крім вищезгаданих
документів, надають виконавчу документацію з підключення підприємства до міської водопровідної та
каналізаційної мереж згідно з вимогами БНіП 2.04.03-85. "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди"
5.5. Для укладання (переукладання) Договору не менш, ніж за місяць, до початку скидання стічних
вод або закінчення терміну дії попереднього Договору Підприємство надає наступні документи:
- лист - заявку на укладання Договору із зазначенням пропонованих на прийом до каналізації
обсягів стічних вод, графіка їхнього скидання й характеристику якісного складу стічних вод по кожному
з випусків;

- копію статуту або положення про підприємство , свідоцтво про державну реєстрацію,
копію паспорта, ідентифікаційного коду;

- копію довідки про внесення в ЄДРПОУ;
- копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;
- копію свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку;
- копію документа, що підтверджує право власності на землю, об’єкт та/ або договір оренди;
- копію технічних умов на підключення до мереж водопроводу й каналізації;
- схему або Генплан об'єкта в масштабі 1:500 із мережею водопроводу й каналізації Підприємства,
випусками в міську систему й з позначеннями контрольних колодязів, погоджену службами
Водоканалу. Схема повинна бути затверджена керівником підприємства і містити відповідну
розшифровку умовних позначень ( акт розмежування);
- копію наказу або доручення на відповідальну особу , яка відповідає за виконання договору;
- для бюджетних організацій - копію кошторису витрат;
- акт прийому-передачі водомірного вузла, пломбування та/або обстеження ;
- довідку про площі відведеної земельної ділянки (виписка з кадастрового акту).
- при необхідності - довідку про водокористування із всіх джерел і копію дозволу на спеціальне
водокористування;
- проект підключення підприємства до міської мережі каналізації для узгодження з Водоканалом
(для підприємств, що вперше приєднуються до комунальної системи водовідведення);
- дозвіл на скидання стічних вод (за необхідності, що визначається Водоканалом у кожному
окремому випадку);
- оформлений договір земельного сервітуту (при необхідності).
5.6. Для одержання Дозволу на скидання стічних вод (Додаток 1):
- акт обстеження Підприємства (Додаток 2);
- паспорт водного господарства (Додаток 4) і паспорта водного господарства підприємств
субабонентів (за необхідності, що визначається Водоканалом у кожному окремому випадку);
- індивідуальні норми водоспоживання й водовідведення на одиницю продукції або послуг;
- при наявності у Підприємства локальних очисних споруд (відстійників, нафтовловлювачів й ін.)
він надає схему локальних очисних споруд і їх проектні технічні характеристики;
- копію довідки або договору про місце захоронення відходів локального очищення й строках
їхнього вивозу, погоджених із природоохоронними органами;
- довідку про фактичні обсяги стічних вод, що скидають, і їхньому якісному складі.
Водоканал розглядає надані матеріали в місячний термін і видає Дозвіл на скидання стічних вод у
міську мережу (строком до трьох років); при відсутності змін у водоспоживанні й водовідведенні
Підприємства.
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5.7. В 20-денний термін Підприємство зобов'язане оформити Договір зі своєї сторони й повернути
один екземпляр Договору водоканалу.
5.8. При відсутності будь-якого документа з вищенаведених підключення до каналізаційної мережі
міста розглядається як несанкціоноване. На період одержання ТУ (технічних умов) або Дозволу може
бути оформлений з Водоканалом тимчасовий договір на скидання Підприємством стічних вод з оплатою
по спеціальному тарифу, встановленому Водоканалом.
5.9. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами, проте оплата послуг
починається з дня їх отримання (згідно із актами, заявами, тощо).
5.10. До юридичної або фізичної особи, яка приєдналася до каналізаційної мережі без Дозволу на
скидання та Договору з Водоканалом, застосовуються відповідні заходи, передбачені даними
Правилами.
5.11.Договір укладається безстроково і може бути змінений або розірваний у будь-який момент.
Порядок внесення змін та розірвання обумовлюється договором.
5.12. Всі майнові суперечки, що стосуються Договору, вирішуються відповідно до діючого
законодавства України.
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6. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ НЕЧИСТОТ ВІД ОБ’ЄКТІВ, ЩО
РОЗТАШОВАНІ В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ
6.1 До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.
6.2. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок. БПК5 не повинне
перевищувати 1000 мг/л.
6.3. В умовах децентралізованого водопостачання дворові вигрібні ями повинні бути віддалені від
водопровідних колодязів на відстань не менш 50 метрів.
6.4. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.
6.5. Забороняється скидати у вигрібні ями та на очисні споруди дощові та талі води, осади зі
шламонакопичувачів, жировловлювачів і нафтовловлювачів тощо.
6.6. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливальної станції) здійснюється
силами водоканалу, підприємствами або особами, які мають відповідний дозвіл, що надалі йменується
- Перевізник.
6.7. Перевізник зобов'язаний одержати у Водоканалі Дозвіл на цей вид діяльності за умови оплати
витрат водоканалу на прийом й очищення рідких нечистот. Дозвіл видається строком на один рік.
Перевізник зобов'язаний надати водоканалу перелік Підприємств, які користуються його послугами, і
дані про якісний склад й обсяг їхніх стоків.
6.8. Підприємство або Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу дані про хімічний склад, обсяги стоків
для укладення договору на приймання стоків.
6.9. Перевезення рідких відходів здійснюється тільки спеціалізованими машинами.
6.10. При зміні найменування Підприємства або Перевізника, а також при зміні розрахункового
рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Підприємство або Перевізник зобов'язаний у
триденний термін офіційно повідомити Водоканал про зміни реквізитів.
6.11. Водоканал здійснює технічний контроль по виконанню вимог цього розділу Правил.
6.12. При порушенні правил скидання рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує
надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності К=5 (коефіцієнт кратності включає
основний тариф).
6.13. Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих
Правил у відповідності зі ст. 52 Кодексу України по адміністративних правопорушеннях.
6.14. Забороняється облаштування вигрібних ям при створення нових об’єктів підприємств (крім
населення та об’єктів, які не скидають виробничі та забруднені стоки). Підключення існуючих Підприємств,
які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку, при
наявності письмового Дозволу Водоканалу. Існуючі підприємства (крім населення та об’єктів, які не
скидають виробничі та забруднені стоки) повинні у строк до 31.12.12 здійснити заходи по облаштуванню
локальних очисних споруд або підключенню до комунальної каналізаційної мережі з обов’язковою ліквідацією
вигрібних ям.
6.15. Підприємство зобов'язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд
відсутній, Водоканал або перевізник не несуть відповідальності за невивіз рідких відходів.
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7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД
У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ
7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за кількістю і якістю стічних вод, які вони
скидають у систему міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, і
періодичність контролю встановлюються Водоканалом.
При наявності локальних очисних споруд Підприємства зобов'язані здійснювати кількісний й
якісний контроль стічних вод, які надходять, очищених стічних вод і враховувати обсяги вилучених зі
стічних вод осадів. На вивіз й утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти,
накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менш трьох років. На вимогу Водоканалу
Підприємство зобов’язане надавати завірені копії зазначених вище документів.
Місця й періодичність відбору проб Підприємствами повинні бути погоджені з Водоканалом, а
методики проведення аналізів - з органами державного нагляду.
Підприємства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391
"Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного
середовища", зобов'язані збирати та безстроково зберігати первинні дані про якість стічних вод, обробляти,
узагальнювати та безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та
іншу інформацію із запиту органів державної виконавчої влади.
Результати аналізів стічних вод і вимірів їхніх витрат повинні фіксуватися в робочих журналах,
які зберігаються на Підприємстві безстроково.
7.2. Підприємства зобов'язані на запит Водоканалу надавати інформацію про обсяги і якісний
склад стічних вод, які вони скидають у міську каналізацію. Інформацію підписує керівник
Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства відповідає за
достовірність інформації. До інформації має бути прикладена завірена копія атестату акредитації
лабораторії, яка виконувала дослідження якості стічних вод Підприємства.
7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних і залпових скидах шкідливих речовин,
проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал,
місцеві органи Держекоінспекції й Держсанепіднагляду.
7.4. Підприємства, які скидають стічні води в міську каналізацію, зобов'язані забезпечити
можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скиданням стічних вод,
включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок і періодичність
відбору контрольних проб визначається відповідно до договору.
7.5. Водоканал здійснює контроль за витратами і якістю стічних вод, які скидають Підприємства
7.6. Кількість стічних вод, які скидають Підприємства в міську каналізацію, визначається
відповідно до договору згідно до Правил користування.
7.6.1. Кількість стічних вод, прийнятих від кожного Підприємства в міську каналізацію,
визначається:
а) за показаннями витратомірів, серт ифікованих та зареєстрованих належним чином, що
встановлені на каналізаційних випусках Підприємства;
б) по кількості води, що надходить із комунального водопроводу й місцевих джерел, відповідно до
показань водолічильників, а у випадку відсутності останніх:
- по встановлених нормах,
- по добовій продуктивності насосів,
- по дебіту свердловини , на підставі витрат на технологічні потреби;
в) по кількості води, що надходить від інших підприємств або передана ними, по договірній,
обліковій (звітній) та/або розрахунковій документації відпуску-прийому води;
г) по додатковій кількості стічних вод, які надходять з площ водозбору Підприємства в
каналізаційні мережі через зливоприймачі й каналізаційні колодязі в періоди дощів і сніготанення,
відповідно до п.4.10 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення у населених пунктах України по нормах БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та
споруди", виключно за даними гідрометеослужби, залежно від системи каналізації і результатів обстеження
технічного стану каналізаційної мережі, згідно з рішеннями Ужгородського міськвиконкому №398 від
06.11.07 та №330 від 15.10.2010 року та враховуючи рекомендації Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 10.12.10 №7/12-14717, без застосування будь-яких додаткових
індивідуальних приладів для обліку кількості опадів.
7.6.2. При допущенні Підприємством порушень і при реалізації заходів впливу, викладених у
Розділах 8 та 9 даних Правил, розрахунок витрат води виконується в такому порядку: по пропускній
здатності труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек і дією її повним перерізом протягом 24
годин у добу.
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7.6.3. При виявленні залпового скиду, розрахунковий обсяг стічних вод з наднормативним
забрудненням приймається рівним сумарному обсягу скидання за увесь час із дати попереднього відбору
проб, але не більш ніж за три місяці (за місяць, у якому було зафіксоване порушення, плюс два
попередні місяці).
7.7. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані
лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих
органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або інших лабораторій,
акредитованих у даній області акредитації.
7.8. При проведенні вимірів на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірів повинні бути
повірені органами Держстандарту України й зареєстровані у Водоканалі.
7.9. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових
проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для
нарахування плати за скид наднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод
Підприємств виконується вповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується в
спеціальному журналі або акті, який підписують як представники Водоканалу, так і представник
Підприємства-абонента.
У випадку неявки вповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати
акт, акт підписується представниками Водоканалу із зазначенням про відмову у підписанні.
7.10. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб і проведення
обстеження, затримці з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж на
30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників
Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із
коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому вчинене дане порушення.
7.11. При виявленні перевищення ДК забруднень, встановлених договором або даними
Правилами, Водоканал направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК
забруднень (листом або телефонограмою) у строк не більше як 15 днів. Протягом шестимісячного
строку після виявлення перевищення ДК Водоканал відповідно до Господарського процесуального
кодексу України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір
проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид
стічних вод (передаються лише ті документи, які відсутні на Підприємстві).
7.12. Абоненти зобов'язані оплатити рахунок Водоканалу за перевищення ДК в 5-ти денний термін
після його одержання.
7.13. Порядок відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їхнього оформлення, а також порядок
проведення аналізу проб, приводяться в додатку 5 до даних місцевих Правил.
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8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ
У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ м. УЖГОРОДА
8.1. Водоканал здійснює скидання в ріку Уж очищених стічних вод з вмістом забруднюючих
речовин відповідно до лімітів, які встановлюються органами Держекоресурсів, і оплачує збір за
забруднення навколишнього природного середовища згідно з Порядком й Інструкцією Мінекоресурсів і
ГДПАУ.
Підприємства скидають стічні води в комунальну систему каналізації м. Ужгород і оплачують
послуги водовідведення відповідно до договорів з Водоканалом. Договори укладаються на підставі даних
місцевих Правил, загальнодержавних Правил й Інструкцій.
Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані із транспортуванням і
очищенням стічних вод і стягненням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі збір). При недотриманні вимог договору й даних місцевих Правил прийому - оплатити Водоканалу
плату за скидання наднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через
порушення режиму скидання і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які
скидаються Підприємствами.
Контроль за прийомом стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Водоканал.
8.2. У випадку повної відповідності якості й режиму скидання стічних вод даним місцевим
Правилам й умовам укладеного договору, Підприємства оплачують послуги водовідведення по тарифу,
встановленому відповідно з чинним законодавством для відповідної категорії Підприємств, зазначеному
в договорі.
Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначаються згідно даним місцевим
Правилам і вказуються в договорі.
Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані договором), які надходять у міську
каналізацію, вимагають додаткових витрат матеріальних і енергетичних ресурсів на їхнє
транспортування й очищення.
Загальнодержавним Порядком передбачена оплата збору за понадлімітні обсяги скидання
забруднюючих речовин у водойми в п'ятикратному розмірі.
Підприємства оплачують Водоканалу за скидання обсягів стічних вод, які перевищують зазначені в
договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.
Підприємства, які здійснюють скидання й не мають договорів й дозволів на скидання стічних
вод (або при закінченні строку їхньої дії), оплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі
встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору й дозволу на скидання
стічних вод від повідно до даних місцевих Правил прийому.
8.3. За додаткову кількість стічних вод, які надходять до міської каналізації в період дощів і
сніготанення через люки каналізаційних колодязів і приймачі дощової каналізації на території
Підприємств, останні платять згідно з пунктом 4.10 Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.
Примітка: Додаткова кількість стічних вод, що надходить у міську каналізацію в періоди дощів і
сніготанення через люки каналізаційних колодязів розраховується на підставі документально
зафіксованої площі водозбірного басейну підприємства, даних гідрометеослужби, ДСТУ 3013-95 ,
рішеннями Ужгородського міськвиконкому №398 від 06.11.07 та №330 від 15.10.2010 року та враховуючи
рекомендації Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.10 №7/1214717, без застосування будь-яких додаткових індивідуальних приладів для обліку кількості опадів.
Загальний обсяг дощових стічних вод Wд, м3, за розрахунковий період (місяць і т.д.) визначається по
формулі
Wд= 10 * Нд * Y * F, де
Нд – шар опадів, що випали за місяць , мм/м2
Y – коефіцієнт стоку
F – площа басейну водостоку, га
Розрахунок суми до оплати S грн. виконується по формулі
S = T * Wд, де
Т – діючий тариф, грн
Wд – кількість дощових (поталих) вод, м3
8.4. Величина плати за скидання стічних вод у систему каналізації населеного пункту (Пс)
розраховується Водоканалом по формулі:
Пс= Т· Vдог + 5Т· Vсв.дог + Vсвн.з · Кк · Нп ,
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де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до
відповідної категорії Підприємств, грн./куб.м;
Vдог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором, куб. м;
Vсв.дог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, куб.м;
Vсвн.з- обсяг скинутих Підприємством стічних вод з наднормативними забрудненнями, куб. м;
Кк - коефіцієнт кратності, що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних
процесів очищення стічних вод і екологічного стану водойми;
Нп - установлений норматив плати за скидання наднормативних забруднень у систему каналізації,
грн. /куб. м. Даний норматив встановлюється рівним діючим затвердженим тарифам на послуги
водовідведення.
8.5. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, які
скидаються в міську систему каналізації, у порівнянні з ДК, установленими даними Правилами,
Підприємства виплачують Водоканалу плату за скидання наднормативних забруднень, що
нараховується по нормативу плати за очищення 1 куб.м стічних вод з змістом забруднень у межах
допустимих концентрацій (Нп ), обсягом скинутих наднормативно забруднених стічних вод (Vсвн.з) і
коефіцієнтом кратності (Кк), що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних
процесів очищення стічних вод і екологічного стану водойми.
8.5.1 У випадку виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт
кратності Кк = 20.
8.5.2. За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується Кк =
2; на 2 і більше одиниць – Кк =10.
8.5.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають по формулі:
ХСК
Кк = --------------- - 1.
2,5 · БПК5
8.5.4. За скидання стічних вод з температурою, вище чим 40°С, скидання тільки мінеральних
солей – Кк = 2.
8.5.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скидання конденсату, дощового і
дренажного стоку при роздільній системі каналізації), додаткова кількість стічних вод, які підводять до
міської каналізації в період випадання дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів і
приймачі зливової каналізації на території Підприємств, скидання речовин, заборонених до скидання в
міську каналізацію: Кк = 5.
8.6. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, які скидаються
Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою
договором або даними Правилами допустимою концентрацією (далі - ДК) коефіцієнт кратності для
розрахунку плати за скидання наднормативних забруднень визначають по формулі:
Сф
Кк = -------- - 1.
ДК
Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім
випадків, передбачених підпунктами 8.5.1. і 8.5.2.
8.7. Якщо Водоканалом установлений факт скидання Підприємством токсичних або радіоактивних
забруднень, прийом яких у каналізацію не було обумовлено Договором або Правилами прийому, тоді
коефіцієнт кратності дорівнює 5.
8.8. Якщо встановлений факт одночасного скидання до міської каналізації декількох забруднень у
концентраціях, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають по формулі:
n

Кк = (

i=1

Сфi - ДКi
------------- ),
ДКi

де Сфi - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ї речовини;
ДКi - припустима концентрація і-ї речовини, що встановлена Договором або Правилами
прийому для даного Підприємства.
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації декількох
речовин та інших порушень не може бути більше чим 10. (Якщо з розрахунку Кк вийшло більше чим
10, то приймають Кк = 10, крім випадків, передбачених підпунктами 8.5. 1. і 8.5.2.).
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8.9. Період, за який стягується плата за скидання Підприємством стічних вод з перевищенням
припустимих концентрацій, установлених разовим аналізом, визначається від моменту попереднього
аналізу, проведеного лабораторією Водоканалу або іншою незалежною лабораторією, атестованою на
цей вид діяльності, до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців.
Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період.
У випадку виявлення залпового скидання обсяг скинутих стічних вод визначається по актам, якими
зафіксований початок і закінчення залпового скидання. За встановлений факт залпового скидання
забруднюючих речовин Кк = 20
8.10. При неявці представника Підприємства до місця відбору проб стічної води та зволіканні з
допуском представників Водоканалу на територію підприємства (більше 30 хв. з моменту прибуття
контрольної групи), створенні перешкод при відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал
виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із коефіцієнтом кратності Кк = 5
за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.
8.11. При навмисному приховуванні Підприємством факту скидання обсягу стічних вод понад
дозволений або несвоєчасне надання інформації про скидання в міську каналізаційну мережу стічних вод,
що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують допустимі, з Підприємства
стягується плата в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за період з моменту останньої перевірки.
8.12. За недотримання вимог Правил й інших нормативно-правових актів, що регулюють питання
водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків із заподіянням збитків Водоканалу й водному
об'єкту, які відбулися в результаті порушення вимог даних Правил, Підприємства несуть відповідальність,
передбачену законодавством.
8.13. Плата за скидання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Ужгород вноситься
підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу й виставленими їм рахунками на розрахунковий
рахунок Водоканалу в порядку та у строки, передбачені договором. У випадку прострочення платежів з
підприємств стягується пеня відповідно до умов договору.
8.14. Плата за скидання наднормативних забруднень розподіляється в такий спосіб:
- 20 відсотків перераховується Водоканалом у міський фонд охорони навколишнього природного
середовища;
- 80 відсотків залишаються в розпорядженні Водоканалу і використаються ним на відшкодування
збитків Водоканалу, викликаних цими скиданнями, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної
мережі й очисних споруд, на розвиток міського каналізаційного господарства.
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9. ПОРЯДОК ДІЙ ВОДОКАНАЛУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
9.1. Підприємства, які користуються послугами систем міської каналізації, відповідають за
порушення даних Правил і піддаються заходам впливу, зазначеним у розділі 3 даних Правил.
9.2. При виявленні порушення, Водоканал має право:
9.2.1. передавати матеріали щодо Підприємства, яке допустило це порушення уповноваженим
державним органам для вжиття відповідних заходів.
9.2.2. виконувати розрахунок обсягу використання води та скидання стічних вод по пропускній
здатності з моменту початку самовільного водокористування (або за 1 місяць, якщо початок самовільного
користування визначити неможливо) як при відсутності укладеного договору (дозволу), так і у разі
закінчення строку їхньої дії, відмови Підприємства виділити представника для відбору проб і проведення
обстеження, відмови або затримки укладання з Водоканалом договору та\або одержання дозволу на скидання
стічних вод, виявлення несанкціонованого додаткового підключення, ;
9.2.3. У разі невиконання (неусунення, відмови усунення) виявлених порушень у терміни,
зазначені в акті (приписі), виконувати розрахунок обсягу використання води та скидання стічних вод по
пропускній здатності;
9.2.4. При перевищенні договірного водокористування (ліміту) таке споживання вважати
понадлімітним, і плата за таке водокористування нараховується у п’ятикратному розмірі.
9.3. Водоканал має право відключати Підприємства від міської водопровідної та/або каналізаційної
мережі згідно з п.2.1.12 даних Правил, а також у разі:
- при виявленні скидання в міську каналізацію речовин або стічних вод з речовинами, забороненими
до скидання;
- при невиконанні заходів по доведенню складу і властивостей стічних вод до вимог нормативів ДК
у погоджені з Водоканалом терміни;
- при невиконанні Підприємством вимог Водоканалу щодо попереднього очищення стічних вод;
утилізації осадів із споруд попереднього локального очищення, будівництва упосереднювачів;
- при відмові Підприємства прийняти рахунок або інший платіжний документ;
9.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації
відповідно до п. 3.3 даних Правил виконує Водоканал і подає на затвердження Виконавчого комітету
Ужгородської міської Ради, який ухвалює рішення щодо першочергових відновлювальних робіт. Якщо
Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи впливу,
зазначені в п. 9.3.
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Додаток 1
ДОЗВІЛ
на скидання (вивіз) стічних вод Абонентів у систе му каналізації міста
Водоканалом (міста) виданий цей дозвіл для Абонента ___________________________________
на строк ___________________________________________________________________________
з обліком субабонентів: _____________________________________________________________
на підставі:
заяви Абонента № ______________ від __________________________________
Паспорта водного господарства, виконаного в ________________________________________
а також:
1. Схеми внутрішньо майданчикових мереж каналізації.
2. Акту обстеження промислової площадки представником водоканалу.
3. Документів, що підтверджують ліміт водоспоживання, форми 2 - ТП (водгосп).
4. Аналіз стічних вод, які скидаються, і інше.
Дозволяється скидання стічних вод за таких умов:
1. Дотримання Абонентом “Правил приймання...”.
2. Відповідності обсягу стічних вод, які скидаються, лімітам водоспоживання, затверджених
Абонентові
міська вода ___________________________ м³/міс;
артезіанська свердловина __________________ м³/міс;
гаряча вода ___________________________ м³/міс;
поверхневі джерела ____________________ м³/міс;
інші джерела __________________________ м³/міс.
Зливовий і дренажний стік, що підключено до міської каналізації із площадки__ _______ га.
3. Дотримання допустимих величин показників забруднень у стічних водах, які скидаються,
прийнятих згідно з Правилами…
№
Найменування показника забруднення
Одиниця
Допустима величина
п.п
виміру
1
Температура
°С
6 - 40
2
рН
6,5 – 9,0
3
Завислі речовини
мг\дм³
4
БСК5
мг\дм³
5
Азот амонійний
мг\дм³
6
Мінералізація (по сухому залишку)
мг\дм³
7
Хлориди (по Cl-)
мг\дм³
28
Сульфати (по SO4 )
мг\дм³
9
Нафта і нафтопродукти
мг\дм³
10 Фосфати (по PO4 3-)
мг\дм³
11 Нітрити (по NO2 )
мг\дм³
не нормуються
12 Нітрати (по NO3 )
мг\дм³
не нормуються
13 АПАР (аніонні поверхнево-активні речовини)
мг\дм³
14 Залізо загальне
мг\дм³
+3
15 Хром
мг\дм³
16 Хром +6
мг\дм³
17 Цинк
мг\дм³
18 Мідь
мг\дм³
19 Нікель
мг\дм³
20 Алюміній
мг\дм³
4. Підключення Абонента до міської каналізації за адресою_______________________________ з
обов’язковим облаштуванням окремого контрольного колодязя.
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5. Надання Абонентом до _______________________ плану природоохоронних заходів і Паспорту
водного господарства.
Особливі умови:
1. По закінченні терміну дії дозволу він повинен бути продовжений або змінений на новий.
2. У випадку зміни балансу водного господарства Абонента в результаті реконструкції,
розширення підприємства або з інших причин дозвіл повинне бути переоформлене в 10-денний строк
після підписання акту про прийняття нових споруд в експлуатацію.
3. Всі дослідження й технічні обґрунтування, пов'язані з питаннями водовідведення, і аналізи
стічних вод, виконуються силами й засобами Абонента.
Керівник ___________________________________________(________________________)
Інженер групи контролю ______________________________(______________________)
Телефон _________________________
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Додаток 2

АКТ
обстеження
м. Ужгород

«___ » _________ 20__р.

Мною, представником Водоканалу __________________________________________________
присутності представника підприємства_____________________________________________складено
дійсний акт на предмет обстеження стану водопровідних і каналізаційних мереж, очисних споруд.
Перевіркою встановлено, що ________________________________________________живляться
водою з наступних джерел:
1. Мережі міського водопроводу: ліміт _______________________________________________;
діаметр вводу _______________________________________;
водомір _____________________________________________
2. Підземне

джерело водопостачання: дозвіл на спеціальне водокористування____________
ліміт _______________________________________________;
артезіанські свердловини:
робочі ___________________________________________ шт.;
резервні __________________________________________ шт.
насоси:
робочі ___________________________________________шт.;
марка ______________________________________________ ;
потужність двигуна _________________________ квт/година;
напірний трубопровід_______________________________ мм
продуктивність ______________________________ м³/година;
час роботи _________________________________годин/доба.
резервні__________________________________________ шт;
марка _______________________________________________;
потужність двигуна _________________________ квт/година;
напірний трубопровід _____________________________ мм;
прокачування резервних артсвердловин:
періодичність ________________________________________
місце скидання _______________________________________
продуктивність ______________________________ м /година;
час роботи ________________________________ година/добу.
Облік обсягів водоспоживання: витратомір - журнал ПОД-11
обсяг водоспоживання за останній квартал ____________________________________________ ;
журнал ПОД-12 (по продуктивності насосів, по кількості спожитої енергії)_________________ ;
обсяг водоспоживання за останній квартал _______________________
3. Поверхневе джерело водопостачання: дозвіл на спеціальне водокористування______________
ліміт ____________________________________________________________________
річковий водозабір________________________________________________________
насоси:
робочі ___________________________________________ шт.;
марка ______________________________________________ ;
потужність двигуна _________________________ квт/година;
продуктивність ______________________________ м³/година;
час роботи ________________________________ година/добу.
напірний трубопровід ______________________________ мм
резервні __________________________________________ шт;
марка _______________________________________________;
потужність двигуна __________________________ м /година;
продуктивність _____________________________ м3 /година;
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час роботи _________________________________ година/сут.
Облік обсягів водоспоживання: витратомір журнал - ПОД - 11_____________________________
обсяг водоспоживання за останній квартал _____________________________________________;
журнал ПОД-12 (по продуктивності насосів, по кількості спожитої енергії)__________________
Скидання стічних вод здійснюється в обсязі____________________________________________
насосна станція:
насоси:
робочі ___________________________________________ шт;
марка _______________________________________________;
потужність двигуна __________________________квт/година
продуктивність ______________________________ м3 /година;
час роботи _________________________________година/добу.
резервні __________________________________________ шт;
марка _______________________________________________ ;
потужність двигуна __________________________квт/година;
напірний трубопровід ______________________________мм;
продуктивність _______________________________м 3 /година;
час роботи ________________________________ година/добу.
Облік обсягів водовідведення:________________________________________________________
Стічні води утворяться:______________________________________________________________
Наявність зливової каналізації____________________________________________________ ____
Перспективне будівництво (очисних споруд, свердловин, зливової каналізації) ______________
_______________________________________________________________________________________
На момент перевірки встановлено____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Представники Водоканалу __________________________________(________________________)
_________________________________(________________________)
Представники підприємства_________________________________(________________________)
_________________________________(________________________)
З актом ознайомлений:
Керівник підприємства ______________________________________________________________
М.П.

посада

П.І.Б
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підпис

Додаток 3
АКТ
відбору проб стічної води

Назва підприємства ______________________________________________________________________
(з вказівкою адреси) _______________________________________________________________________
Назва об`єкту контролю __________________________________________________________________
Місце відбору __________________________________________________________________________
Дата та час відбору ______________________________________________________________________
Види проб: разова, об`єднана (усереднена).
Спосіб відбору: ручний, автоматичний.
Мета відбору: лабораторне дослідження якості води.
Відомості про показники контролю, кількість проб, методах її консервування та тарі:
№
тари

Показники контролю

Характеристика
тари

Об`єм проби

Відомості про
консервацію проби

Візуальна, органолептична характеристика проби_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Граничний термін та умови зберігання проби ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Проба відібрана:
представником ВУВКГ
у присутності представника підприємства
посада ____________________________________
посада _____________________________
П.І.Б. _____________________________________
П.І.Б. ______________________________
підпис ____________________________________
підпис _____________________________
Проба доставлена для виконання дослідження у лабораторію _____________________ _____________
_______________________________________________________________________________________
( ВУВКГ, підприємство, незалежна організація )

Відмітка про пломбування проби __________________________________________________________
( № пломби, дата та час)
________________________________________________________________________________________________
( підпис пробовідбірника )

Акт складений у ____________ примірниках.
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Додаток 4
ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Загальні положення
1. Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно вимогам "Правил
прийому стічних вод підприємств у комунальні й відомчі системи» і місцевих "Правил прийому стічних
вод до системи міської каналізації»
2. Паспорт містить відомості про системи водопостачання і водовідведення підприємства з
характеристикою їх технічних параметрів і фактичного стану на момент складання паспорта.
3. До складу Паспорта входить:
• Характеристика систем водопостачання і водовідведення Підприємства, у т.ч.:
- розрахунок потреб Підприємства у воді різних категорій на підставі затверджених відомчих
норм витрат води на виробництво продукції;
- розрахунок кількості стічних вод, що утворяться на підприємстві;
- баланс водоспоживання й водовідведення підприємства.
• Характеристика відомчих водопровідних і каналізаційних споруд: насосних станцій,
локальних очисних споруд і т.п.;
• Графічний матеріал:
1. Схема мереж водопостачання й водовідведення на плані підприємства (масштаб 1:500);
2. Схема балансу водопостачання й водовідведення підприємства;
3. Плани, схеми і технологічні креслення відомчих споруд водопостачання й каналізації: насосних
станцій, локальних очисних споруд і т.п.
• Перспектива розвитку водопостачання і водовідведення підприємства та план заходів щодо
збереження водних ресурсів і надійної експлуатації систем водопостачання й водовідведення
підприємства.
4. Паспорт затверджується керівником підприємства та узгоджується з Водоканалом. За
об'єктивність даних, представлених у Паспорті, керівники підприємств несуть персональну
відповідальність.
5. Паспорт дійсний протягом дії Договору на водопостачання й водовідведення підприємства і
виданого дозволу на скидання стічних вод. Періодичність переоформлення Паспорта водного
господарства 1 раз в 3 роки.
6. У разі змін кількісного та(або) якісного складу стічних вод Підприємства та(або) його
Субабонентів, технологічних режимів роботи, а також будь-яких інших змін, які стосуються роботи
систем водопостачання та водовідведення Підприємства, Підприємство повинно надавати Водоканалу
відповідні відомості на узгодження у термін, узгоджений з Водоканалом або встановлений ним.
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Форма Паспорта водного
господарства Підприємства

__________________________________________________________________________
( повна назва підприємства)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
посада керівника підприємства

_____________________(_____________) М.П.
підпис

прізвище, ініціали

ПАСПОРТ

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
_______________________________________________________________________
повна назва об'єкта, місцезнаходження (адреса)

Головний інженер підприємства _____________________М.П._______(___________________)
підпис

прізвище, ініціали

Дата складання «______»____________________________ ______________р.
Строк дії до «_____»________________________________ ______________р.

___________р.
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ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Найменування підприємства _______________________________________________________
2. Поштова адреса __________________________________________________________________
3. Підпорядкованість підприємства:
3.1. Найменування та адреса главка ______________________________________________
3.2. Найменування міністерства __________________________________________________
4. Фізична особа:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________
№№ телефонів ________________________________________________________________
5. Головний інженер:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________
№№ телефонів ________________________________________________________________
6. Режим роботи Підприємства:
фактичний ___________________________________________________________________
по плану _____________________________________________________________________
7. Площа займаємої території, га ______________________________________________________
У тому числі:
- площа забудови, га____________________________________________________________
- площа удосконалених покриттів, га _____________________________________________
- площа зелених насаджень, га ___________________________________________________
- площа інших територій, га _____________________________________________________
8. Наявність окремих майданчиків і споруд :
8.1. Наявність майданчика для відкритого зберігання сировини _______________________
8.2. Наявність майданчика для відкритої стоянки автомобілів та механізмів_____________
- списочний склад парку ___________________________________________________
(при великій кількості автотранспорту надати список у додатку)

- мийка транспорту _______________________________________________________
- місце під'єднання стоків від мийки _________________________________________
- місце під'єднання ливневої каналізації майданчика ___________________________
8.3. Наявність мазутосховищ ____________________________________________________
- використання мазуту _____________________________________________________
- наявність нафтовловлювача при мазутосховищах _____________________________
- приєднання мазутосховища до каналізації ___________________________________
9. Система протипожежної безпеки Підприємства:
- система водопроводу _________________________________________________________
- джерело протипожежного водо забезпечення _____________________________________
- система зовнішнього пожежогасіння ____________________________________________
- система внутрішнього пожежогасіння ___________________________________________

II. ВОДОСПОЖИВАННЯ

10. Споживання питної води із системи міського водогону, тис.м³\рік ______________________
10.1. Водомірні вузли
№№ водопровідних
Джерело
Марка водоміра
Технічний стан
вводів; найменування
водопостачання
вулиць, де здійснено
приєднання, №№
колодязів по схемі,
діаметри вводів в мм.

33

10.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної витрати (попередньо
заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8)
а) цехами, які працюють по особовому графіку у вихідні та святкові дні.
Найменування
Режим роботи,
Кількість
Витрати води у вихідні
Примітки
цехів, які
днів на тиждень відпрацьованих
та святкові дні
працюють по
вихідних та
особовому графіку
святкових днів
на рік
м³\добу
м³\рік
10.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної витрати (попередньо
заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8.
б) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях).
Найменування
Кількість
Витрата
Місце скиду
Примітки
обладнання та
випробувань, замін
стічних вод
вид
води на рік
(очисні споруди,
випробувань
м³
м³\рік
№ випуску)
10.3. Середньодобова витрата води із системи міського водогону.
Порядковий №
водопровідного
вводу

Річна витрата
води відповідно
рахункам водо
збуту,
тис. м³\рік

Витрата води,
не врахована
при визначенні
середньорічної
витрати,
тис. м³\рік

Річна
розрахункова
витрата во ди,
тис. м³\рік

11. Споживання технічної води.
11.1. Водомірні вузли.
№№ водопровідних
Джерело
вводів; найменування
водопостачання
вулиць, де здійснено
приєднання, №№
колодязів по схемі,
діаметри вводів в мм.

Розрахунковий
період часу
(робочих діб на
рік)

Марка водоміра

Технічний стан

11.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної витрати.
а) цехами, які працюють по особовому графіку у вихідні та святкові дні.
Найменування
Режим роботи,
Кількість
Витрати води у вихідні
цехів, які
днів на тиждень відпрацьованих
та святкові дні
працюють по
вихідних та
особовому графіку
святкових днів
на рік
м³\добу
м³\рік
11.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної
б) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях).
Найменування
Кількість
Витрата
Місце скиду
обладнання та
випробувань, замін
стічних вод
вид
води на рік
(очисні споруди,
випробувань
м³
м³\рік
№ випуску)
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Середньо добова
витрата, м³\добу

Примітки

Примітки

11.3. Середньодобова витрата води із системи міського водогону.
Порядковий №
водопровідного
вводу

Річна витрата
води відповідно
показанням
водоміру,
тис. м³\рік

Витрата води,
не врахована
при визначенні
середньорічної
витрати,
тис. м³\рік

Річна
розрахункова
витрата во ди,
тис. м³\рік

11*. Споживання гарячої води.
11.1.* Водомірні вузли.
найменування вулиць,
Номера абонентів
де здійснено
приєднання, №№
колодязів по схемі,
діаметри вводів в мм.

Розрахунковий
період часу
(робочих діб на
рік)

Марка водоміра

Середньо добова
витрата, м³\добу

Технічний стан

11.2.* Середньодобова витрата гарячої води.
Порядковий №
вводу

Річна витрата
води відповідно
розрахункам
водо збуту,
тис. м³\рік

Витрата води,
не врахована
при визначенні
середньорічної
витрати,
тис. м³\рік

Річна
розрахункова
витрата во ди,
тис. м³\рік

Розрахунковий
період часу
(робочих діб на
рік)

Середньо добова
витрата, м³\добу

12. Загальне споживання води підприємством, м³\добу:
- розрахункове, м³\добу ____________________________________________
- фактичне, м³\добу ________________________________________________
у тому числі:
З міського
водогону

Від власних
джерел
АртВосквадойжина
ма

З міського во догону
Холодна
вода
з
міського
водогону

з
тех.нічного
водогону

Гаряча
вода

Пар

Від ТЕЦ
Гаряча
вода

13. Передача води субабонентам, м³\добу.
Найменування
Міський
Технічна
Артезіанська
підприємства водопровід
вода
вода

Пар

Всього
Холодна во да
з міського
водогону

Гаряча вода

з тех.нічного
водогону

Гаряча
вода

Пар

з артскважини

Пар

Примітки

14. Розрахункова кількість води, яке споживається підприємством (заповнюється по таблицям 3, 4,
5, 6 п.18 «Відомостей»).
14.1. Для господарчо-побутових потреб:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
- гарячої води, м³\добу _________________________________________________________
Ітого, м³\добу __________________________________________________________________
14.2. Для виробничих потреб:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
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- пари та гарячої води, м³\добу __________________________________________________
Ітого, м³\добу __________________________________________________________________
У тому числі для охолодження обладнання:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
- гарячої води, м³\добу _________________________________________________________
Ітого, м³\добу _____________________________________________________________________
Всього використовується, м³\добу ____________________________________________________
15. Різниця між розрахунковим та фактичним водоспоживанням, м³\добу ___________________
16. Використання води підприємством (з врахуванням витрати по п.15).
16.1. Для господарчо-побутових потреб:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
- гарячої води, м³\добу _________________________________________________________
Ітого, м³\добу __________________________________________________________________
16.2. Для виробничих потреб:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
- пари та гарячої води, м³\добу __________________________________________________
Ітого, м³\добу __________________________________________________________________
У тому числі для охолодження обладнання:
- з системи міського водогону, м³\добу ___________________________________________
- з артскважини, м³\добу _______________________________________________________
- технічної води, м³\добу _______________________________________________________
- гарячої води, м³\добу _________________________________________________________
Ітого, м³\добу _____________________________________________________________________
Всього використовується, м³\добу ____________________________________________________
17. Наявність резервуарів накопичувачів.
- міської води ________________________________________________________________
- артезіанської води ___________________________________________________________
- технічної води ______________________________________________________________
18. Система зворотнього водопостачання.
Характеристика системи зворотнього водопостачання
Потужність
Склад
Характеристика
Джерело
Втрати,
системи,
обладнання
обладнання
водопостачання
м³\добу
м³\добу
1
2
3
4
5
Продовження таблиці п.18.
Характеристика підключеного до системи обладнання
Найменування
Склад
Кількість
Норма на
Число
Витрата,
цеху, дільниці, обладнання,
одиниць
одиницю
годин
м³\добу
технологічного під'єднаного обладнання обладнання роботи
процесу
до системи

7

8

9

10

Підживлення:
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11

12

Режим роботи,
дні (тижні,
місяці, роки)
6

Втрати,
м³\добу

13

Режим
роботи,
дні
(тижні,
місяці,
роки)
14

- з міського водогону, м³\добу __________________________________________________
- технічною водою, м³\добу ____________________________________________________
- водою, яка використовується повторно, м³\добу _________________________________
Середньорічне добове підживлення з врахуванням режиму роботи:
- з міського водогону, м³\добу __________________________________________________
- технічною водою, м³\добу ____________________________________________________
- водою, яка використовується повторно, м³\добу _________________________________
19. Система повторно-послідовного водопостачання.
Найменування корпуса,
Потужність, м³\добу
I ступінь використання
цеха, дільниці
\обладнання
технологічного
процесу

II ступінь
використання
\обладнання
технологічного
процесу

III. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
20.Система каналізації майданчика підприємства ________________________________________
21. Витрата стічних вод, м³\добу, на випусках підприємства (заповнюється табл.. 3, 4, 5, 6, 7, 8а).
Номер
випуска
по
схемі

Діаметр
випуска, мм

Найменування
вулиці,
де
під'єднані
випуски,
№
колодязя по
схемі

Наявність
контрольного
колодязя

М іська
каналізація
(загально
сплавна,
побутова,
ливнева),
діаметр
мм,
водойма
(назва)

Витрата,
м³\доба

Побутові

Виробничозабруднені
після
очищення

У тому числі
Виробничозабруднені
всього

У т.ч.
такі, що
потребують
очищення

Нормативно
чисті

Ітого: _____________________________________________________________________________
У тому числі вода, яка скадається:
- з системи міського водопроводу, м³\добу _________________________________________
- від ТЕЦ, м³\добу _____________________________________________________________
- технічна вода, м³\добу ________________________________________________________
- від ливневої каналізації, м³\добу ________________________________________________
ВСЬОГО, м³\добу: _________________________________________________________________
22. Пояснення різниці між водоспоживанням та водовідведенням, м³\добу.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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23. Витрата дренажних вод, м³\добу (при роздільній системі каналізації населеного пункту).
Номер
Витрата грунтових вод
Примітки
випуска
Інфільтраційний,
Водоносних пластів
Загальний
м³\добу
м³\рік
м³\рік
м³\рік
Питання оплати послуг за користування системами комунального водовідведення перебувають в
компетенції Водоканалу, нараховуються на підставі:
1. п.12 і п.21, п.15.9 «Правил користування системами комунального водопостачання і
водовідведення у містах і селищах України».
2. Розділу 8 «Правил прийому стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему
каналізації м.Ужгорода».
24. Витрати липневих вод, м³\добу (при роздільній системі каналізації населеного пункту).
Номер випуску
Площа, зайнята
Середній рівень
Кількість
Примітки
будівлями,
опадів у місті, ммдощових вод,
спорудами та
рік
м³\рік
поліпшеними
покриттями, га
25. відомості про локальні і загальнозаводські очисні споруди для очистки та знезараження
виробничих, господарсько-побутових, ливневих стічних вод підприємства.
Найменування
очисних
споруд по
окремій
споруді,
кількість

Метод
очистки
стічних вод,
спосіб
видалення
осадів,
режим
роботи
очисних
споруд

Потужність очисних
споруд, м³\добу

проектна

фактична

1

2

3

4

Рік
введення
очисних
споруд в
експлуатацію

Найменування
проектних
документів,
проектних
організацій, р ік
випуску

Наявність
звіту
пусконалагоджувальної
організації, її
найменування, рік
наладки

5

6

7

Продовження таблиці п.25
Проектні та фактичні параметри роботи
споруд
Найменування
інгредієнта,
який
аналізується

Проектні
до
очисних
споруд

проект
ні
після
очисних
споруд

Фактичні до
очисних
споруд

Фактичні
після
очисних
споруд

8

9

10

11

12

Кількість
осаду
відповідно
графіку і
технологічного
регламенту,
узгодженого з
Водо каналом,
т\міс (т\рік)

Фактична
кількість
осаду, що
вивозиться,
т\міс (т\рік)

Місце
вивозу
осаду,
утилізації,
спалювання
тощо

Місце
скидання
очищених
стічних
вод (№
випуска)

Примітки

13

14

15

16

17

Характеристика насосних станцій I і II підйому
Таблиця 1
Найменування
водойми,
№ артсква жини
(робочих,
резервних)

Дебіт
артскважини
(максимальний),
м³\год.

Проектна
продуктивність
насосної
станції,
м³\добу.,
м³\год.

1

2

3

Паспортна характеристика встановлених нососів та електродвигунів
М арка,
робочий\
резерв

4

Кількість,
робочий\
резерв

Подуктивність,

5

6
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Напор,
м.вод.ст

Потужність,
кВт.

Частота
обертання,
об\хв.

Режим
роботи
насосних
агрегатів,
годин\
добу

7

8

9

10

м³\год.

Продовження таблиці 1
Річна
витрата
води,
м³\добу

Практична
продуктивність,
м³\добу

11

12

Дані по роботі зарезервованих артскважин і водозаборів
Кількість
Тривалість
Витрата води,
М ісце скидання
прокачувань за
одного
м³\місяць
стоків (хв илин),
місяць
прокачування
№ випуску

13

14

15

Примітки

16

17

Характеристика очисних споруд технічної води.
Таблиця 2
Найменування
очисних
споруд

Проектна
потужність
м³\год. м³\добу

Характеристика існуючих очисних споруд
Кількість
споруд

Габаритні
розміри

Режим
роботи

Примітки

Потужність
м³\год. м³\добу

Використання води у продукції.
Таблиця 3
Найменування
корпуса,
цеха,
дільниці

Джерело
водопостачання
(міський
водопровід,
артскважина,
водойма)

Вид
продукції

Кількість
продукції, що
виробляється
на рік

Норма
витрати
води на
одиницю
продукції

Кількість
води, яка
споживається,
м³\добу

Примітки

на добу

Ітого: м³\сут. ______________________________________________________
Розшифровка виробничо-забруднених стічних вод.
Таблиця 4
Найменування
Джерело
Найменування
Кількість
корпуса, цеха, водопостачання технологічного
води, що
дільниці,
процесу,
споживається,
зміни
обладнання
м³\добу
1

2

3

Продовження таблиці 4.
Кількість
Кількість
годин роботи
води, яка
обладнання
скидається,
на добу.
м³\добу

7

Характеристика
стічних вод

8

9

4
Місце
скидання
стічних вод,
№ випуску,
очисних
споруд
10

Кількість
одиниць
обладнання,
робочих\
резервних
5

Норма витрати
води на
одиницю
обладнання,
м³\годину
6

Кількість води,
Де повторно
яка
використовується
використовується
вода
повторно,
м³\добу
11

12
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Кількість води,що
використовується
повторно, м³\добу

Місце скидання стоків
(№ випуску)

Кількість води, що
скидається, м³\добу

Ціль та характер
використання води

Режим роботи обладнання, година\добу,
година\рік

Норма на одиницю
обладнання, м³\гонину

Кількість одиниць
облад-нання, робочих\
резервних

Кількість води, що
викори-стовується,
м³\добу

Наймену-вання обладнання, технологгічного процеса

Джерело
водопостачання

Найменування корпуса,
цеха, дільниці

Розшифровка умовно чистих вод.
Таблиця 5.
Де повторно
використовується
вода
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Витрата води з урахуванням сезонності

Коефіцієнт сезонності

Норма, л\ м²

Житлові
будинки,
гуртожитки

Площа підлог, м²

Витрата, м³\добу

Норма на 1 мешканця, л\чол.

Місце
приймання
їжі

Кількість мешканців, чол

Витрата, м³\добу

Норма на одну страву, л.

Миття підло г

Кількість страв

Витрата, м³\добу

Періодичність миття підлог

Душеві

Норма витрати води, л\м²

Площа підлог, м²

Витрата, м³\добу

На госпо дарчопобутові
потреби

Норма водоспоживання на 1 чол. або на 1
душеву сітку, л

Кількість працівників, які користуються
душем або число душевих сіток

Витрата, м³\добу

Норма водоспоживання на 1 чол.

Кількість працюючих, чол..

Загальне
водоспоживання

Найменування цеху,
дільниці, змінність

Використання води на господарчо-побутові потреби.
Таблиця 6
У тому числі
Загальне
водовідведення

Полив території
Місце
скидання
стічних вод
(№ випуску)

Характеристика технологічних та промивочних ванн цеху (дільниці).
Таблиця 7
Найменування
ванни

Хімічний
склад ванни,
СО дм³

Кількість
ванн, шт..

Робоча
ємність
ванни, л

Період
заміни
розчину у
ванні

Місце скидання
вдпрацьованого
розчину и
наявність ванндозатор ів
розчину,
кількість,
ємність, л

Схема
промивання

1

2

3

4

5

6

7

Продовження таблиці 7
Метод
промивання

Способ подачі
та відведення
води в
промивній
ванні та її
перемішування

Гранично
допустимі
концентрації
основного
компонента
у воді після
промивання,
Сп мг\ дм³

Метод
обробки
деталей

Повер хня
деталей,
яка промивається,
м²\добу

Тривалість
технологгічного
процесу,
годин\ добу

Витрата
промивочної
води,
м³\добу

Примітки

8

9

10

11

12

13

14

15

Характеристика водоспоживання котельної.
Таблиця 8
Власні потреби котельної
Характер використання води
Витрата
води\пари,
м³\доба,
т\доба
Продувка котлів
Регенерація фільтрів ХВП
Розігрів мазуту
Ємність, т, робочих
Ємність, т, резервних
Інші потреби

Середньодобова
кількість
підживлюючої
води, м³\доба

Загальне
водоспоживання
котельної,
м³\доба

Примітки

Робочий
тиск
пари

Вид
палива,
основне\
резервне

Питома
норма
витрати
палива,
кг\Гкал

Еквівалент
палива,
p
Е=Qn
\7000

Ентальпія
живлячо ї
води або
температура
води або
насиченої
пари

Ентальпія
насиченої
пари або
температура
води на
лінії
насичення

Температура
Конде сата або
оборотної
води

1

2

3

4

5

6

7

8
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Кількість
витраченого палива,
т

Найменування
котельної
та характер
встановленого
обладнання,
робочий\
резервний

Трива-лість періоду,
дні

Характеристика водоспоживання на виробничі потреби котельної.
Таблиця 8а

9

10

Продовження таблиці 8а
Кількість
виробленого
тепла,
Гкал

11

Кількість
виробленої
пари (води)

12

Кількість
повернутого
конденсату

Середньодобова
кількість виробленої
пари (води), м³\доба,
т\доба

Кількіст
ь
умовног
о палива,
т.у.п.

річне,
т(м³)

за добу,
т\доба,
м³\доба

річне,
т(м³)

за добу,
м³\доба

13

14

15

16

Середньо добова
кількість
повернутого
конденсату
(води), м³\доба,
т\доба

Середньо добова
кількість
підживлюючої
води, м³\доба

18

19

17

Перспективи розвитку водоспоживання та водовідведення.
Таблиця 9
Рік
Всього,
м³\рік

Загальне

2

3

1

Водоспоживання
У тому числі по джерелам
Технічна
У тому числі за призначенням
вода, пара,
гаряча вода
ТЕЦ і
Господарчо-побутові
Виробничі по треби
субабоненти
потреби

4

5

6

Потужність
оборотної
системи,
м³\добу

7

Продовження таблиці 9
Водовідведення

Всього,
м³\рік
Загаль-

не

8

9

чо
побутові
потреби

потреби

вно
чистих

На підставі
якої
документації
надані
відомості
(технічний
проект, ТЗО,
плани
розвитку
підприємствва)

14

15

16

17

У тому числі по приймальникам
У міську каналізацію
У во дойму
У тому числі за призначенням
ЗагальУ тому числі за призначенням
Господар- Виробничі НорматиГосподар- Виробничі Норматине
чо
побутові
потреби

потреби

вно чистих

10

11

12

13

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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ВИКОНАВЧА СХЕМА ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Розробники:
____________________________________________________________(___________________)
посада

підпис

прізвище, ініціали

____________________________________________________________(___________________)
посада

підпис

прізвище, ініціали

____________________________________________________________(___________________)
посада

підпис
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прізвище, ініціали

Додаток 5
Санітарний паспорт підприємства, установи та ін., у яких є вигрібні ями
Місто_____________________________________________________________________________
Район____________________________________________________________________________
1.Найменування підприємства_________________________________________________________
2. Адреса, телефон__________________________________________________________________
П.І.Б. керівника_____________________________________________________________________
П.І.Б. головного бухгалтера__________________________________________________________
3. Кількість працюючих______________________________________________________________
4. Наявність орендарів________________________________________________________________
найменування орендарів______________________________________________________________
- кількість працюючих______________________________________________________________
5. Наявність водопроводу:
а) централізований _____________________________________________________________
б)свердловин _______________________________________________________________________
в) колонки ____________________________________________________________________
г) інші джерела ________________________________________________________________
6. Коротка характеристика й розміри вигрібних ям:
а) глибина__________________________________________________________________________
б) ширина__________________________________________________________________________
в) довжина_______________________________________________________________________
г) обсяг____________________________________________________________________________
7.Матеріали, які використані для облаштування ями ______________________________________
8. Кількість вигрібних ям_____________________________________________________________
9.Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок_________________________________
10. Наявність під'їзних колій до не каналізованих туалетів, вигрібних ям____________________
11. Періодичність вивозу нечистот____________________________________________________
Дата заповнення паспорта «______»_____________________ ______________р.
Підпис керівника підприємства _________________________________(____________________)
М.П.
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Додаток 6
Методичні рекомендації з порядку відбору проб і проведення лабораторного контролю
стічних вод підприємств, що скидають у системи каналізації населених пунктів.
1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації з порядку відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних
вод підприємств, що скидають у системи каналізації населених пунктів розроблено згідно з
Державними правилами № 37 та Інструкцією, відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-3-2001
Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами, КНД 211.1.0.00994 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.
1.2. Дані методичні рекомендації розроблено з метою контролю якості стічних вод, що скидаються
Підприємствами м. Ужгорода в систему міської каналізації.
1.3. Для кожного окремого Підприємства, в залежності від технології виробництва, показники, які
контролюються в стічних водах, встановлюються Водоканалом відповідно до переліку, що наведений
у додатку 1 до Місцевих правил приймання.
1.4. Місцем відбору проб стічних вод Підприємства є Контрольний колодязь. Підприємства повинні
обладнати місця для відбору проб стічних вод відповідно до вимог п.1.9 Місцевих правил приймання.
1.5. Місце відбору проб стічних вод може бути змінене з урахуванням особливостей об’єкту та мети
контролю.
2. Відбір проб стічних вод та їх оформлення
2.1. Безпосередньо перед відбором контрольних проб уповноваженими представниками Водоканалу
визначається:
- місце та спосіб відбору проб;
- перелік показників для аналізу.

У разі присутності представника Підприємства при відборі проб стічних вод,
представниками Водоканалу у представника Підприємства уточнюється необхідність
відбору проб для Відомчого контролю та Арбітражного аналізу та їх обс яги, що
фіксується в Акті відбору (додаток 3).
2.2. Відбір контрольних проб стічних вод здійснюється згідно з п. 7.9. Місцевих правил приймання
і оформляється Актом відбору (додаток 3).
2.3. Контрольна проба маркується, герметично закорковується та транспортується до лабораторії
Водоканалу або іншої лабораторії, атестованій у даній галузі атестації (далі - лабораторія) (на розсуд
Водоканалу).
2.4. У випадку необхідності проведення Відомчого контролю та Арбітражного аналізу відібрана
контрольна проба ділиться (розливається) представниками Водоканалу на окремі проби для
проведення вищезазначених досліджень, про що зазначається в Акті відбору (додаток 3).
2.6. Проба для Відомчого контролю:
- маркується та герметично закорковується;
- передається на аналіз в лабораторію відразу після відбору проб представниками Водоканалу
та Підприємства, що були присутні при відборі.
У разі неможливості передачі проби в лабораторію відразу після відбору проб
представниками Водоканалу та Підприємства, що були присутні при відбор і, проба пломбується
Водоканалом та Підприємством і передається Підприємству з відповідним записом в Акті відбору.
Проба для Відомчого контролю не передається Підприємству лише у випадку відмови
представника Підприємства від підписання Акту відбору, про що робиться відповідний запис в
цьому акті.
Зберігання проб Підприємством припустиме, як виняток, лише у разі неможливості
проведення аналізу відразу після відбору проб стічних вод. У цьому випадку проби зберігаються в
холодильній шафі (при температурі 3 – 4о С) не більше 24-х годин від часу відбору проб стічних вод .
2.7. Проба для Арбітражного аналізу:
- маркується, консервується та герметично закорковується;
- пломбується представниками Водоканалу та Підприємства;

45

- передається на зберігання Водоканалу з відповідним записом в Акті відбору.
- зберігається в лабораторії Водоканалу у відповідних умовах до закінчення аналізу
контрольної проби Водоканалу та аналізу Відомчого контролю але не більше 15 діб з моменту
відбору проб стічних вод.
2.8. Відбір контрольних проб здійснюється Водоканалом не менше одного разу на три місяці.
2.9. Транспортування проб здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-3-2001.
3. Аналіз проб та використання його результатів
3.1 .Аналіз проб для Відомчого контролю.
3.1.1. Аналіз проб для Відомчого контролю проводиться з ініціативи Підприємства в його
лабораторії або в іншій лабораторії за рахунок коштів Підприємства.
3.1.2. Безпосередньо перед проведенням аналізу проб для Відомчого контролю з проб стічних
вод знімаються пломби, встановлені представниками Водоканалу та Підприємства, у разі їх наявності
відповідно до даного Порядку.
Про час передачі проби стічних вод на аналіз та зняття пломб Підприємство зобов’язане
завчасно повідомити Водоканал телефонограмою.
3.1.3. Аналіз проб для Відомчого контролю проводиться за показниками, зазначеними в Акті
відбору.
3.1.4. Результати аналізу проб для Відомчого контролю оформлюються офіційним
документом лабораторії та передаються Підприємством на розгляд Водоканалу в десятиденний
термін з моменту відбору проби
3.1.5. Відповідальність за дотримання термінів проведення аналізу проб для Відомчого
контролю несе Підприємство та лабораторія, в якій виконується аналіз.
3.1.6. Підприємство має право погодитись з результатами аналізу контрольної проби, який
проводить Водоканал, і аналіз проби для Відомчого контролю не проводити.
3.2. Аналіз контрольної проби.
3.2.1. Аналіз контрольної проби виконує лабораторія Водоканалу, або інша лабораторія (на
розсуд Водоканалу).
3.2.2. Відповідальність за дотриманням порядку проведення аналізу контрольної проби несе
Водоканал.
3.2.3. Результати аналізу контрольної проби доводяться Водоканалом до Підприємства при
виявленні перевищень ДК забруднень в стічних водах Підприємства, установлених Договором або
Місцевими правилами приймання, у термін, передбачений п.7.11 Місцевих правил приймання.
3.2.4. У випадку виявлення розбіжностей результатів аналізу контрольної проби та аналізу
проби для Відомчого контролю:
- в межах, встановлених у відповідних методиках – приймається значення концентрації
аналізу контрольної проби, виконаного Водоканалом, або середнє значення;
- понад встановлені у відповідних методиках:
– однією з сторін може бути прийняте рішення про проведення Арбітражного аналізу у
разі, коли контрольна проба була поділена на окремі проби, в тому числі для проведення
вищезазначеного аналізу.
Оплата за проведення Арбітражного аналізу здійснюється стороною-інінціатором;
– у разі, коли контрольна проба не була поділена (розлита) на окрему пробу для
проведення Арбітражного аналізу – приймається значення аналізу контрольної проби,
виконаного Водоканалом.
3.2.5. Водоканал має право погодитись з результатами аналізу проб для Відомчого контролю.
У цьому випадку Арбітражний аналіз не проводиться.
3.3. Арбітражний аналіз
3.3.1. Арбітражний аналіз виконується лабораторією, яка не виконувала аналіз контрольної
проби або проби для Відомчого контролю.
Передача проби для Арбітражного аналізу оформлюється Актом про передачу проб стічних
вод для Арбітражного аналізу (додаток 3).
Зняття пломби та розгерметизація проби здійснюється в присутності представників
Підприємства, Водоканалу та лабораторії, що проводитиме Арбітражний аналіз.
3.3.2. Арбітражний аналіз проби стічних вод проводиться стосовно тих інгредієнтів, відносно
концентрацій яких виникли розбіжності.
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3.3.3. Результати Арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.
3.3.4. Відповідальність за результати досліджень несе лабораторія, яка проводила
Арбітражний аналіз.
3.3.5. Після отримання результатів Арбітражного аналізу, їх порівнюють з результатами
аналізу контрольної проби та аналізу проби для Відомчого контролю.
Приймаються значення результатів аналізу контрольної проби або проби для Відомчого
контролю, що знаходяться ближче до результатів Арбітражного аналізу.
У випадку, коли значення концентрації забруднюючої речовини, отримане в результаті
проведення Арбітражного аналізу, збігається з середнім арифметичним значенням між результатами
аналізів контрольної проби та проби для Відомчого контролю – приймається значення концентрації
Арбітражного аналізу.
3.3.6. Результати аналізів контрольної проби, проби для Відомчого контролю та Арбітражного
аналізу розглядаються комплексно лише в тому випадку, коли ці результати надані вчасно - у терміни,
встановлені в Актах (додаток 3).
3.3.7. Усі витрати, пов’язані з проведенням Арбітражного аналізу, здійснює сторона, яка була
ініціатором його проведення.
3.3.8. Результати аналізів контрольних проб стічних вод зберігаються у Водоканалі протягом 3
років від дати відбору проби.
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Додаток 7
Договір №
на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до
комунальної каналізації
« ____ » ___________ 201__ р. м.Ужгород

1. НАЙМЕНУВАННЯ СТОРІН
1. Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода», в подальшому "Водоканал", в особі директора Карташова С.О.,
що
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони, та
_________________________________________________________________________________ ,
далі
"Абонент",
в
особі
________________________________________________________________________________
, що
діє на підставі ____________________________________________________________________ , з
іншої сторони, разом - Сторони, уклали договір на подачу води з комунального водопроводу та
приймання стічних вод до комунальної каналізації про таке (далі - Договір):
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Водоканал бере на себе зобов'язання забезпечувати Абонента питною водою (до точки
розмежування згідно з розділом 9 даного договору), яка відповідає чинному стандартові або
дозволу Держспоживстандарту України та Міністерства охорони здоров'я України на
відхилення від стандарту, в розмірі встановленого нормативу (ліміту) в об'ємі
_______ куб.м/добу, а також приймати від нього стічні води (у точці розмежування згідно з
розділом 9 даного договору) в розмірі встановленого нормативу (ліміту) в кількості
_______ куб.м/добу. Водопостачання здійснюється згідно із затвердженим графіком з 6 до 9, з
12 до 14, з 18 до 23 години, водовідведення - цілодобово. Джерело водопостачання -_________________ .
У разі зміни графіку у встановленому законом порядку водопостачання здійснюється за новим
графіком без додаткового узгодження з Абонентом.
2.2. Абонент бере на себе зобов'язання своєчасно оплачувати надані йому послуги у водопостачанні
та водовідведенні (далі по тексту - послуги), належно експлуатувати водопровідні та каналізаційні
мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають у нього на балансі, відповідно до цього
договору та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила користування). Абонент відповідає за
збереження водомірів, водомірних вузлів та санітарний стан приміщення водомірного вузла.
2.3. За недотримання Абонентом умов, вказаних у п.2.2 цього договору, до нього застосовуються
санкції, передбачені Правилами користування, чинним законодавством України та даним договором.
2.4. При виконанні даного договору сторони керуються Цивільним, Господарським, Водним та
Земельним кодексами України, Кодексом України про адміністративні порушення, законами України
„Про питну воду і питне водопостачання", „Про житлово-комунальні послуги", „Про охорону
навколишнього природного середовища", „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про захист
економічної конкуренції", „Про регулювання містобудівної діяльності", Правилами користування
системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України, Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації
населених пунктів України, правилами технічної експлуатації систем водопостачання та
водовідведення, рішеннями органів місцевого самоврядування, іншим чинним законодавством
України.
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3. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ТАРИФИ ТА ЇХ СКЛАДОВІ НА КОЖНУ З ЦИХ
ПОСЛУГ, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
3.1. Водопостачання та водовідведення здійснюється по об'єкту:
_________________________________________________________________________________ ,
що знаходиться в Абонента на правах _________________________________________________
згідно ____________________________________________________________________________
3.2. Відповідно до п.2.1 даного договору надаються такі послуги:
- водопостачання;
- водовідведення;
- відведення дощових та снігових стоків.
Облік наданих послуг здійснюється:
- за показаннями приладів обліку;
- згідно з встановленими нормами.
3.3. Відповідно до нормативних вимог послуги оплачуються за тарифами (встановлені постановою
НКРКП № 662 від 13.06.2014 року):
водопостачання 7-54 грн. за куб. м
водовідведення 4-30 грн. за куб. м
разом 11,84 грн. за куб. м
-

відведення дощових та снігових стоків 4-30 грн. за куб. м
У разі зміни у встановленому порядку тарифів, діючих на час укладання договору, спла та
Абонентом наданих йому послуг здійснюється за новими тарифами, діючими на період розрахунку,
без внесення змін до даного договору.
3.4. Розрахунки за використану воду понад встановлені та затверджені нормативи (ліміти) (п.2.1
даного договору) проводяться у п'ятикратному розмірі діючих тарифів на питну воду та відведення
стоків, відповідно до вимог Водного кодексу України, Закону України „Про охорону навколишнього
природного середовища" згідно з рішенням виконкому Ужгородської міської ради № 399 від
06.11.2007 року та № 329 від 15.10.2010 року.
3.5. Загальна вартість послуги на місяць, виходячи із встановленого нормативу (ліміту) дорівнює:
ліміт х 11,84 грн./куб.м + кількість відведених опадів х 4,30 грн./куб.м
У разі затвердження у встановленому порядку зміни тарифів, діючих на час укладання
договору, загальна вартість послуги змінюється відповідно до нових тарифів, діючих на період
розрахунку, без внесення змін до даного договору.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ ПОСЛУГИ
4.1. Абонент зобов'язується оплачувати надані послуги, а також вносити всі інші платежі за
розрахунковий період відповідно до встановленої системи обліку на умовах цього Договору за
тарифами, вказаними у п.3.3 даного договору:
- за показаннями приладів обліку;
- згідно з встановленими нормами.
4.2. Оплата Абонентом проводиться шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Водоканалу
грошових коштів до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, на підставі виставленого згідно з
п.4.3. даного договору до оплати рахунку за фактично надані послуги. Розрахунковий період — один
календарний місяць. Фактичним строком оплати вважається день надходження коштів на
розрахунковий рахунок Водоканалу.
4.3. Рахунки за воду та каналізацію вручаються представнику Абонента. Для вручення рахунку
Абонент зобов'язується з'явитися в розрахунковий відділ Водоканалу до 1 5 числа наступного за
розрахунковим місяця. У випадку нез'явлення представника Абонента для отримання рахунку,
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останній надсилається на його адресу поштою простим, а не рекомендованим, листом.
Відповідальності за неотримання Абонентом рахунку Водоканал не несе.
4.4. У разі несвоєчасної оплати наданих послуг Абонент сплачує Водоканалу пеню у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день затримки оплати
послуг.
4.5. Нарахування плати здійснюється відповідно до пп.3.3-3.5 даного договору. При фактичному
споживанні послуг, відмінному від встановлених лімітів, розрахунки проводяться наступним чином:
• при використанні послуг у межах встановленого нормативу (ліміту):
фактичне використання х 11,84 грн./куб.м + кількість відведених опадів х 4,30 грн./куб.м
• при понадлімітному споживанні послуг:
фактичне використання х 11,84 грн./куб.м + 4 х (фактичне використання - ліміт) х 4,30
грн./куб.м + кількість відведених опадів*4,30 грн./куб.м
4.6. Якщо прилад обліку тимчасово знято представником Водоканалу або його зіпсовано не з вини
Абонента, кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за останні два
розрахункові місяці за показниками водоміра. Такий порядок зберігається до установки нового
приладу обліку.
4.7. Кількість стічних вод, які надходять у каналізацію, визначається у рівній 100% кількості води,
що надходить із комунального водопроводу та інших джерел водопостачання, згідно з показниками
водомірів, а у разі їх відсутності — за узгодженням з Водоканалом за діючими нормами
водоспоживання або іншими способами, передбаченими Правилами користування.
4.8. Згідно з рішеннями виконкому Ужгородської міської ради №398 від 06.11.2007року та № 329 від
15.10.2010 року кількість відведених дощових стоків визначається по площах території і кількості
опадів по даним гідрометеобюро за формулою:
площа водонепроникних поверхонь (включаючи площу дахів та поверхонь, які не відносяться
до ґрунтових та газонів) х 0,7 х кількість опадів : 1000 = кількість відведених дощових стоків в куб.м.
площа щебеневих або брукованих поверхонь х 0,5 х кількість опадів : 1000 = кількість
відведених дощових стоків в куб.м.
площа газонів х 0,1х кількість опадів : 1000 = кількість відведених дощових стоків в куб.м.
4.9. Абонент зобов'язується на момент підписання даного договору подати до Водоканалу довідку
про площі своєї території з зазначенням їх виду у відповідності до рішень виконкому Ужгородської
міської ради №398 від 06.11.2007р. та № 329 від 15.10.2010р. або належним чином оформлені
відповідні (здійснені спеціалізованою організацією) дослідження територій абонента та обсягів
дощових і снігових стічних вод, що потрапляють з його територій у комунальну каналізацію.
4.10. У випадку змін площі, Водоканал вираховує кількість відведених дощових стоків, з
урахуванням змін, з дня подання нових даних. У випадку виявлення представниками Водоканалу
недостовірності поданих даних, відповідно до п.3.16 Правил користування, Водоканал має право
зробити перерахунок за період подання Абонентом недостовірних даних, тобто з моменту укладення
даного договору, в межах строку позовної давності.
4.11. Площа території Абонента, з якої відводяться дощові та снігові стоки, згідно
____________________________________________ , складає _________ кв.м., у т.ч.:
- площа водонепроникних поверхонь(включаючи площу дахів та поверхонь, які не
відносяться до щебеневих, брукованих та газонів) _____________ кв.м., з
використанням
коефіцієнту 0,7;
- площа щебеневих або брукованих поверхонь ___________________ кв.м., з
використанням
коефіцієнту 0,5;
- площа газонів _______________ кв.м, з використанням коефіцієнту 0,1.
4.12. Скидання Абонентом стоків з перевищенням допустимих концентрацій (Правил
приймання стічних вод підприємств) оплачується за підвищеними тарифами з моменту виявлення
факту забруднення до письмового повідомлення Абонента про усунення забруднення та перевірки
усунення забруднення Водоканалом. Підвищений тариф застосовується згідно з кратн істю
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перевищення допустимих концентрацій за одним видом забруднення. Абонент зобов'язаний
облаштувати контрольний колодязь для відбору проб.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКІВ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ У РАЗІ ЇХ НЕНАДАННЯ
АБО НАДАННЯ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЗНИЖЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ
5.1. У разі виникнення у Абонента претензій щодо виконання Водоканалом умов договору
Абонент складає обґрунтовану претензію у письмовому вигляді, де зазначаються строки, види
порушень кількісних і якісних показників послуг тощо, контактного телефону для узгодження часу
проведення обстеження та повноважної особи (у присутності якої здійснюватиметься перевірка і яка
має відповідні повноваження для підписання акту обстеження), подає її Водоканалу та забезпечує
доступ представнику Водоканалу (у присутності повноважної особи Абонента) для обстеження
об'єкту з метою підтвердження порушень.
5.1.2. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку Абонент в
установленому порядку може проводити їх позачергову повірку за власні кошти, про що ін формує
Водоканал для розпломбування водоміра його представником із складенням відповідного акту. Якщо
виявлена у показаннях помилка виходить за межі, передбачені у паспорті засобу обліку, Водокана л
повинен здійснити перерахунок плати за споживання води за один місяць, шляхом відповідного
зменшення або збільшення плати на відсоток, який перевищує встановлені межі точності для цього
типу засобу обліку, до моменту виявлення помилки.
5.2. Представник Водоканалу повинен з'явитися на виклик Абонента не пізніше п'яти робочих днів (у
порядку, визначеному п.5.1). За результатами обстеження складається двосторонній акт (у якому, у
разі необхідності, надається припис щодо проведення державної повірки засобів обліку), на підставі
якого Водоканал протягом десяти робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає
Абоненту обґрунтовану відмову у задоволенні його претензій. У разі необхідності проведення
повірки засобів обліку, десятиденний строк відліковується з дня надання Абонентом довідки (акту)
про проведення держповірки.
5.3. Водоканал може відмовити Абоненту в задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних і
якісних показників послуг на підставі:
•
показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами
Держспоживстандарту;
•
правильності показань засобів обліку води та/або стоків;
аналізу якості води.
У разі обґрунтованості претензій Абонента витрати, пов'язані з їх перевіркою (за винятком повірки
засобів обліку), відшкодовуються Водоканалом, у разі необґрунтованості - Абонентом.
5.4. На час проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт Абонент зобов'язаний письмово
повідомити Водоканал про початок таких робіт, забезпечити доступ представника Водоканалу для
зняття контрольних показань приладів обліку на початок та завершення таких робіт. У випадку
невиконання даної умови перерахунок у наступних періодах за понаднормативне (понадлімітне)
використання послуг не проводиться.
5.5. Водоканал зобов'язаний видати Абоненту по першій події ( постачання послуги або отримання
грошових коштів ) податкову накладну, оформлену згідно правил, встановленими п.201.1
Податкового Кодексу України.
5.6. Оформлена Постачальником податкова накладна має бути зареєстрована Постачальником в
Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх
виписки.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Абонент має право:
6.1.1. одержувати вчасно та відповідної якості послуги згідно із законодавством та умовами даного
договору у точці розмежування балансової належності мереж згідно з розділом 9 даного договору;
6.1.2. одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік
послуг, їх вартість, тарифи, норми споживання, порядок надання послуг, їх споживчі властивості
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тощо;
6.1.3. на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, внаслідок неналежного
надання або ненадання послуг, за умови підтвердження вини Водоканалу;
6.1.4. на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених
недоліків у наданні послуг;
6.1.5. на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному
обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному розділом 5 даного договору;
6.1.6. на несплату вартості послуг за період фактичної відсутності послуг при відповідному
документальному оформленні (у разі, якщо нарахування плати за послуги здійснюється не за
показаннями приладів обліку).
6.2. Абонент має право на укладення окремого договору з Водоканалом або іншою
спеціалізованою організацією на профілактику, повірку, заміну або ремонт санітарно-технічних
приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.
6.3. Абонент зобов'язаний:
6.3.1. укласти договір на надання послуг;
6.3.2. своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням
послуг, що виникли з власної вини та на власних мережах;
6.3.3. обладнати і експлуатувати водомірний вузол згідно з технічними умовами Водоканалу або
іншими технічними вимогами; забезпечувати цілісність засобів обліку послуг та не втручатися в їх
роботу;
6.3.4. утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт
внутрішніх мереж об'єкту, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій на мережах
водопроводу та каналізації та пристроях на них, що є на балансі Абонента; за власний рахунок
ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його
вини;
6.3.5. оплачувати послуги у строки, встановлені п.4.2 даного договору ;
6.3.6. дотримуватися Правил користування, правил технічної експлуатації мереж водопостачання та
водовідведення, санітарних норм ;
6.3.7. допускати на територію, у приміщення, будинки і споруди представників Водоканалу в
порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарнотехнічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і
профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;
6.3.8. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи
реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших
учасників відносин у сфері послуг водопостачання та водовідведення;
6.3.9. своєчасно проводити підготовку приміщень та їх технічного обладнання до експлуатації в
осінньо-зимовий період;
6.3.10. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню відповідно до п.4.4
даного договору;
6.3.11. забезпечувати раціональне використання питної води; здійснювати оплату за нераціональне
використання (використання питної води понад встановлені технологічні нормативи - ліміти)
відповідно до пп.3.4, 4.5 даного договору;
6.3.12. при плановому збільшенні водокористування внаслідок будь-яких змін у роботі об'єкту
(реконструкція, добудова, розширення виробництва, діяльності тощо згідно з рішенням органів
місцевого самоврядування та наступним введенням в експлуатацію), відповідно до п.3.8 Правил
користування, отримати додаткові технічні умови у Водоканалі для відповідного збільшення
технологічних нормативів (лімітів) та внесення змін до даного договору ;
6.3.13. забезпечувати безперешкодний доступ представників Водоканалу (за наявності посвідчення)
до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а
також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. У
разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних та каналізаційних мереж та
обладнання Абонента останній несе відповідальність відповідно до закону, Правил користування та
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умов даного договору;
6.3.14. на виконання рішень законодавчих органів або органів місцевого самоврядування на вимогу
Водоканалу надавати необхідні документи для переукладення або внесення змін до договору;
6.3.15. У випадку, якщо Абонент тимчасово припиняє споживання послуг, він зобов'язаний
письмово повідомити про це Водоканал для припинення нарахування плати після складання
відповідного акту.
6.3.16. У разі переходу права власності (користування) на об'єкт до іншої особи, повідомити про це
Водоканал протягом 7 днів .
6.4. Водоканал має право:
6.4.1. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від Абонента, у тому числі за
понаднормативне (понадлімітне) споживання послуг відповідно до пп.3.4, 4.5 даного договору;
6.4.2. вимагати від Абонента дотримання вимог Правил користування, правил технічної експлуатації
мереж водопостачання та водовідведення, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших
нормативно-правових актів у сфері послуг водопостачання та водовідведення;
6.4.3. вимагати від Абонента своєчасного проведення профілактичних робіт по усуненню виявлених
неполадок в системах водопостачання та водовідведення, які перебувають у нього на балансі, а саме:
витік на в/мережі, підпір на к/мережі, засміченість та негерметичність колодязів, спорудження
будівель над мережами водопроводу та каналізації, що належать Водоканалу;
6.4.4. вимагати від Абонента відшкодування витрат, пов'язаних з відновленням роботи мереж,
пошкоджених Абонентом чи іншим суб'єктом господарювання з нарахуванням йому вартості
втраченої внаслідок пошкодження води, затрат на відновлення роботи мережі та збитків, котрі
нанесені внаслідок цих пошкоджень;
6.4.5. здійснювати контроль за технічним станом інженерних мереж та обладнання будинків та
споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, сприяти
впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води;
6.4.6. у разі внесення Абонентом не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити
його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановленого у
порядку, передбаченому законом, або припинити надання послуг;
6.4.7. припинити подачу води або відключити каналізаційну мережу абонента , попередивши його
про це ( офіційним листом, телеграмою, телефонограмою, тощо) за три дні до моменту застосування
вказаних санкцій , у разі:
- незадовільного технічного стану водопровідних та/або каналізаційних мереж, пристроїв і споруд,
які перебувають на балансі Абонента;
- проведення Водоканалом планових ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і
каналізаційних мереж та пристроїв;
- невиконання Абонентом умов даного договору;
- відмови Абонента переукласти договір, якщо Водоканалом було внесено відповідні пропозиції;
- несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення;
- несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги за перевищення допустимих величин
показників шкідливих речовин у стічні води і плати за стічні води, що потрапляють у каналізаційні
колодязі та зливоприймачі у періоди дощів та сніготанення;
- наявності заборгованості по інших зобов'язаннях, у тому числі непередбаченими умовами даного
договору ( надання інших послуг, виконання робіт, боргу за видачу технічних умов, та оплати
вартості пайової участі , тощо);
- недопуску Абонентом представників виробника до засобів обліку,обстеження водопровідних та
каналізаційних мереж, тощо;
- самовільного приєднання до мереж комунального водопроводу та каналізації;
- невиконання вказівок приписів та рекомендацій Водоканалу,
- невиконання технічних умов Водоканалу та погодженого проекту на підключення до мереж
водопроводу та каналізації;
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6.4.8. доступу на територію, у приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення
неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення
технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному
законом і договором;
6.4.9. у разі втручання у роботу засобів обліку , порушення пломб проводити нарахування плати
згідно з пп.3.2-3.4, 3.14 Правил користування;
6.4.10. на виконання рішень законодавчих органів або органів місцевого самоврядування, вимагати у
Абонента надання необхідних документів для переукладення або внесення змін до договору;
6.4.11. в разі відсутності, ухилення від укладання або продовження ( переукладання) договору
, несплати або несвоєчасної оплати послуг з водопостачання та водовідведення Водоканал має право
відключати Абонента від мереж водопостачання та водовідведення.
6.5. Водоканал зобов'язаний:
6.5.1. забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та
умовами даного договору;
6.5.2. надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг,
їх вартість, тарифи, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
6.5.3.
6.5.4. розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги Абонентів і (у випадку їх
обґрунтованості) проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання або
надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
6.5.5. утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт
комунальних мереж водопроводу та каналізації, що є на балансі Водоканалу, вживати заходів щодо
ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором
та/або законодавством, у межах обсягів фінансування.
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТУ СТОРІН
7.1. Абонент подає Водоканалу дані показників приладів обліку та зобов'язується у будь-який (згідно
з розділом 10 даного договору) час допускати представників Водоканалу для проведення обстеження
території об'єктів, мереж водопроводу і каналізації та пристроїв на них.
7.2. Водоканал та Абонент зобов'язані (у випадку відповідного звернення одної із сторін)
підписувати двосторонній акт зйомки показників водоміру Абонента та акт звірки взаємних
розрахунків.
7.3. Відповідальною особою за водопостачання (водоспоживання) та водовідведення
об'єктів Абонента, цілісність водомірних вузлів, пломб на них та інших водопровідних та
каналізаційних споруд і пристроїв на них абонент призначає ___________________________________ .
8. ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАНИХ
ПОСЛУГ
8.1. Облік кількості використаної води здійснюється за показниками приладів обліку води та/або
стоків, які знаходяться на балансі Абонента:
- за адресою: ________________________________
№ _____________ , діаметр (калібр) _____ мм.
8.2. Зняття показників приладів обліку на об'єктах здійснюється не рідше одного разу на місяць
представником Абонента, представником Водоканалу або представником Водоканалу спіль но з
представником Абонента. Абонент зобов'язується подавати Водоканалу дані показників приладів
обліку до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим. У разі, якщо Абонент не подав дані в
зазначений строк, а Водоканал не зміг самостійно отримати покази приладів обліку, або Абонент
подав фіктивні дані, то Водоканал проводить нарахування та виставляє до оплати рахунок за
споживання послуг такими методами:
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- за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці, згідно з п.5.24 Правил
користування. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається
за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 15 днів.
- згідно з п. 3.3, 3,4 Правил користування.
Метод нарахування визначається Водоканалом.
Неподання даних про споживання послуг за розрахунковий період, внаслідок чого не
проводились нарахування плати та не виставлялися рахунки, не є підставою для проведення
перерахунків у майбутніх розрахункових періодах щодо перевищення технологічних нормативів
(лім ітів).
У випадку, якщо Абонент тимчасово припиняє споживання послуг, він зобов'язаний письмово
повідомити про це Водоканал для припинення нарахування плати. У даному випадку, Водоканал не
проводить нарахування та не виставляє до оплати рахунки за спожиті послуги за умови забезпечення
обов'язкового обстеження Водоканалом об'єкта та складання акту
обстеження щодо факту відсутності діяльності. Ці акти є підставою для не проведення перерахунків у
майбутніх розрахункових періодах при перевищенні технологічних нормативів (лімітів).
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ ______
__________
(додаткові умови обліку та розрахунків за використану воду)

9. РОЗМЕЖУВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ МЕРЕЖ
(визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виробника споживачу, та
порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення
(ремонту)
9.1. Водоканал несе відповідальність за стан та експлуатацію водопровідних і
каналізаційних мереж, споруд і обладнання, а також технологічних приладів й пристроїв на них,
які перебувають в нього на балансі.
Межа розмежування мереж по пл. Кирила та Мефодія, 5, визначається актом розмежування
балансової належності мереж від _____________________ , що є невід'ємною частиною даного
договору.
9.2. Водопровідні вводи та каналізаційні випуски об'єктів, колодязі, а також внутрішні
мережі, що не є на балансі Водоканалу, згідно з актом розмежування балансової належності
мереж, утримуються, експлуатуюся, ремонтуються Абонентом або за його рахунок будь-якою
спеціалізованою організацією за окремим договором.
10. УМОВИ ДОСТУПУ НА ОБ'ЄКТ ДЛЯ УСУНЕННЯ АВАРІЙ, НЕПОЛАДОК, ОГЛЯДУ
МЕРЕЖ, ЗНЯТТЯ КОНТРОЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ
10.1. Абонент забезпечує доступ на територію, до мережі, арматури, засобів обліку води і
стоків представників Водоканалу за наявності в них службового посвідчення : ^ для ліквідації аварій цілодобово;
для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення техн
ічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і стоків - згідно з
вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, з 8 до 22 години.
11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕМОНТУ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ
11.1. Ремонт вуличних, квартальних, дворових, будинкових мереж, споруд і обладнання
систем водопостачання та водовідведення проводиться тим суб'єктом, у якого ці об'єкти
перебувають на балансі, згідно з розділом 9 даного договору та розділом 14 Правил
користування.
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11.2. Абоненти зобов'язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж
водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із
зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та
ін ши х приладів (пристроїв). Абоненти, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж,
повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з Водоканалом. Виконавчими
можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з
Водоканалом, один примірник яких зберігається у Водоканалі.
11.3. Підготовка протипожежних систем, внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів
обліку до роботи взимку входить до обов'язків Абонентів.
До зимового періоду абоненти повинні:
а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;
б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;
в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;
г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому
необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;
ґ) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію,
вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;
д) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де
прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;
е) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;
є) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;
ж) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими
показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76*.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ
12.1. Абонент несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
12.1.1. недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних
послуг;
12.1.2. несвоєчасне внесення платежів за послуги та інших платежів і відповідності з чинним
нормативними вимогами - шляхом сплати пені згідно з п.4.4 даного договору та припинення надання
послуг;
12.1.3. нераціональне використання питної води - шляхом сплати за понаднормативне (понадлімітне)
використання згідно п.п.3.4, 4.5, 5.4, 8.2 даного договору;
12.1.4. втручання у роботу засобів обліку або порушення пломб - шляхом оплати послуг згідно з
п.п.3.2-3.4, 3.14 Правил користування з моменту останнього контрольного зняття показань приладу
обліку без порушень до моменту повідомлення Абонентом про усунення порушення та складення
відповідного акту представником Водоканалу;
12.1.5. порушення зобов'язань, встановлених договором або законодавством.
12.2. Водоканал несе відповідальність у разі:
12.2.1. неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та/або
приміщенню абонента - шляхом відшкодування збитків у разі, якщо доведено причинно-наслідковий
зв'язок даних обставин;
12.2.2. порушення прав споживачів згідно із законодавством;
12.2.3. порушення зобов'язань, встановлених договором або законодавством.
12.3. Відповідно до ст. 259 ЦК України сторони домовились, що позовна давність при
несвоєчасному виконанні Абонентом свого грошового зобов'язання по оплаті послуг з
водопостачання та водовідведення , згідно з цим договором становить 10 ( десять) років.

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. У разі порушення Водоканалом умов договору Абонент подає Водоканалу письмову заяву із
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зазначенням строків, видів порушень кількісних і якісних показників послуг тощо та контактного
телефону для узгодження часу проведення перевірки наведених у заяві обставин. Після отримання
такої заяви протягом п'яти робочих днів за узгодженням з Абонентом Водоканал направляє на об'єкт
представників для обстеження об'єкту, за результатами якого складається акт і скріплюється
підписами (та за наявності печатками) представників обох сторін.
13.2. Після підписання акту обстеження протягом десяти робочих днів Водоканал вирішує питання
про перерахунок платежів або видає Абоненту обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його
претензій. У разі необхідності проведення повірки засобів обліку, про що було зазначено в акті
обстеження об'єкту, десятиденний строк відліковується з дня надання Абонентом довідки (свідоцтва,
акту) про проведення держповірки.
13.3. Водоканал може відмовити Абоненту у задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних
і якісних показників послуг на підставі:
• показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами
Держспоживстандарту;
• правильності показань засобів обліку;
• аналізу якості води;
неналежної експлуатації мереж, пристроїв на них або приладів обліку.
У разі обґрунтованості претензій Абонента витрати, пов'язані з їх перевіркою (за винятком
державної повірки засобів обліку, яка у будь-якому випадку проводиться за рахунок Абонента),
відшкодовуються Водоканалом, у разі необґрунтованості - Абонентом.
13.4. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку. Сторони
домовилися, що, відповідно до чч.7, 8 ст.110 Цивільного процесуального кодексу України, такі спори
розглядаються господарським судом у Закарпатській області.
13.5. Усі питання, що не врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до Цивільного,
Господарського, Водного та Земельного кодексів України, Кодексу України про адміністративні
порушення законів України ,Дро питну воду і питне водопостачання", ,Дро житлово-комунальні
послуги", ,Про охорону навколишнього природного середовища", ,Дро місцеве самоврядування",
Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення
в населених пунктах України, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі
системи каналізації міст і селищ України, правил технічної експлуатації систем водопостачання та
водовідведення, рішень органів місцевого самоврядування та іншого чинного законодавства України.
14. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
14.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання
непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру;
відключення об'єктів Водоканалу від енергопостачання), яка унеможливлює надання відповідної
послуги згідно з умовами договору.
15. СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЇ ДОГОВОРУ
15.1. Цей договір набирає чинності з дня його укладення( підписання) і діє до _____________________
року. Договір вважається щорічно продовженим ( пролонгованим) на наступний календарний рік,
якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання
або необхідність його перегляду( переукладання) .
15.2. Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких
зберігається у Водоканалі, а інший — у Абонента.
16. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
16.1. Договір може бути розірваний достроково у разі:
16.1.1. зникнення потреби в отриманні послуги або відмови абонента від користування послугами
Водоканалу у письмовому вигляді;
16.1.2. переходу права власності (користування) на об'єкт до іншої особи;
16.1.3. невиконання умов договору сторонами договору.
16.2. Договір вважається розірваним:
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16.2.1. після офіційного( письмового) повідомлення Абонентом Водоканалу про бажання припинити
договір та забезпечення з боку Абонента можливості представникові Водоканалу припинення
надання послуг шляхом опломбування запірних вентилів на водопровідних вводах та/або
каналізаційних випусках, про що складається та підписується двосторонній акт, з моменту
підписання такого акту. При цьому абонент зобов'язаний сплатити за послуги, надані до цього
моменту.
16.2.2. після офіційного повідомлення Водоканалом Абонента про припинення договору та
необхідність забезпечення з боку Абонента від'єднання власних мереж водопроводу та каналізації від
комунальних або можливості представникові Водоканалу припинення надання послуг шляхом
опломбування запірних вентилів на водопровідних вводах та/або каналізаційних випусках. При
цьому договір вважається припиненим з дня, вказаного у повідомленні. У разі невиконання
Абонентом вимоги щодо від'єднання мереж або опломбування відповідних пристроїв користування
послугами вважається самовільним та безобліковим, і плата за їх споживання нараховується згідно з
п.п.3.2-3.4, 3.14 Правил користування.
16.3. У разі, якщо абонент своєчасно не повідомив Водоканал про розірвання договору з наведених
у п.16.2.1. підстав, то абонент зобов'язаний сплатити Водоканалу вартість послуг, розрахованих на
момент повідомлення за нарахуванням, проведеним у тому ж порядку, що і до настання згаданих
змін (у разі оплати за встановленими нормами і тарифами) або за показами лічильника, згідно з
актом, складеним на момент повідомлення.
16.4. При зміні кількості об'єктів абонента або форм обліку водоспоживання зміни до договору
вносяться у робочому порядку за наявності актів пломбування (розпломбування, перепломбування)
засобів обліку, перекриття вводів та/або випусків.
16.5. У разі прийняття законодавчими органами або органами місцевого самоврядування рішень, які
тягнуть за собою зміни умов даного договору, Абонент повідомляється Водоканалом про такі
рішення та необхідність надання належних документів для внесення змін або переукладення
договору із зазначенням терміну та наслідків невиконання вимоги (припинення договору, прийняття
нових умов договору) рекомендованим листом або під розписку. Якщо у вказаний термін Абонент не
надасть згадані документи, договір вважається припиненим або укладеним з урахуванням нових умов
згідно із наданою встановленим чином вимогою.

17. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Комунальне підприємство
«Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода»
88000 м. Ужгород, вул. Митна, 1
р/р 26002010002539 в ПАТ «А-Банк»,
МФО 307770,
код ЄДРПОУ 03344326
свід. платника .ПДВ 10086311,
ІПН033443207014
Тел.: 64-23-93
Директор

Абонент

___________________С.О. Карташов
М.П. М.П.
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