
                                                                                          ПРОЕКТ 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

м. Біла Церква 
 
 

 
Про внесення змін до Правил 
приймання стічних вод підприємств 
у систему каналізації м. Біла Церква, затверджених 
рішенням виконавчого комітету 
Білоцерківської міської ради 
від 25 грудня 2013 року № 424 
 
 
 
     Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 1. Внести зміни до Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації 
м. Біла Церква, затверджених рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 
від 25 грудня 2013 року № 424  «Про затвердження Правил приймання стічних вод 
підприємств у систему каналізації м. Біла Церква», а саме: 
 
            1.1.     Підпункт 2.4.12 пункту 2.4 розділу 2 викласти в наступній редакції: 
          «2.4.12. Визначити наказом по Підприємству щонайменше двох   представників 
Підприємства, уповноважених представляти Підприємство при здійсненні працівниками 
Водоканалу відбору проб стічних вод із контрольного (-их) колодязя (-ів) Підприємства, та 
надавати копію наказу Водоканалу». 
 
            1.2. Пункт 4.2 розділу 4 викласти в наступній редакції: 
          «4.2. Ці Правила поширюються на всі види стічних вод, що надходять у міську 
каналізацію від неканалізованих Підприємств».  
 
            1.3. Пункт 4.4 розділу 4 викласти в наступній редакції: 

 «4.4. Скидати стічні води з водонепроникних вигребів, використовуючи рельєф 
місцевості, розміщувати їх на території  та використовувати їх у якості добрив у сільському 
господарстві категорично забороняється». 

 
   1.4. Пункт 4.7 розділу 4 викласти в наступній редакції: 
 «4.7. Дані щодо водонепроникних вигребів відображаються в технічній документації 

та заносяться в Паспорт водного господарства Підприємства». 
 
   1.5. Пункт 4.10 розділу 4 викласти в наступній редакції: 
 «4.10. Власники, балансоутримувачі неканалізованих Підприємств несуть 

відповідальність за порушення цих Правил відповідно до вимог чинного законодавства 
України». 

 



    1.6. Таблицю 1 розділу 6 викласти в наступній редакції: 
 

 
 
 

ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ, 
ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 

 
 

Таблиця 1 

№ з/п Показники якості стічних вод Одиниця виміру 

Допустима 
концентрація 

для усіх 
підприємств міста 

1 2 3 4 
1. Завислі речовини г / м³ 242.0 

2. БСК5 г / м³ 159.0 
3. ХСК г / м³ 397.5 
4. Мінералізація г / м³ 750.0 
5. Сульфати г / м³ 180.0 
6. Хлориди г / м³ 100.0 

7. Азот амонійний  г / м³ 20,0 

8. Нітрити г / м³ 1.0 
9. Нітрати г / м³ 14.5 
10. Фосфати г / м³ 6,5 
11. Нафтопродукти г / м³ 2.3 
12. СПАР (аніонні, неіоногенні)  г / м³ 1,0 
13. Залізо (загальне) г / м³ 1,0 
14. Мідь г / м³ 0.06 
15. Цинк г / м³ 0.05 
16. Нікель г / м³ Не допускається 
17. Хром трьохвалентний г / м³ 0.370 
18. Хром шестивалентний г / м³ Не допускається 
19. Жири рослинні та тваринні г / м³ 25.0 
20. рН одиниць рН 6.5-9.0 
21. Температура Град. Цельсія Не вище 40 
22. Нерозчинні масла, смоли, мазут г / м³ Не допускається 

23. Кислоти, горючі суміші, токсичні та 
розчинені газоподібні речовини г / м³ Не допускається 

24. Концентровані маточні та кубові 
розчини г / м³ Не допускається 



25. 
Будівельне, промислове, 
господарсько-побутове сміття, грунт, 
абразивні речовини 

г / м³ 
 Не допускається 

26. 
Радіоактивні речовини, 
епідеміологічно небезпечні 
бактеріальні та вірусні забруднення 

г / м³ Не допускається 

 
1.7. Пункт 8.4 розділу 8 викласти в наступній редакції: 

       «8.4. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів 
шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні 
негайно інформувати Водоканал, місцеві органи виконавчої влади, які реалізують державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та місцеві органи 
Мінекоресурсів». 
 
         1.8. Пункт 8.8 розділу 8 викласти в наступній редакції: 
       «8.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір 
разових проб тільки з обов’язковою присутністю представника Підприємства. Виявлені в цих 
пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для 
нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір проб стічних вод 
Підприємств виконується уповноваженими представниками Водоканалу та фіксується в акті 
відбору проб стічних вод (додаток 1), який підписують як представники Водоканалу, так і 
представник Підприємства-Споживача. У разі неявки уповноваженого представника 
Підприємства  відбір проб не проводиться. 

У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або при його відмові  
підписати акт відбору проб стічних вод, останній підписується представниками Водоканалу 
із зазначенням прізвища представника Споживача, який відмовився підписати акт або 
відмовився з’явитися на відбір проб. За таких обставин акт відбору проб стічних вод 
вважається оформленим належним чином». 

 
1.9. Пункт 8.9 розділу 8 викласти в наступній редакції: 

       «8.9. При відмові Підприємства  виділити  відповідальну  особу для відбору проб ( в т.ч. 
неявки уповноваженого представника Підприємства для відбору проб), зволіканні з 
допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після  
його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства,  
Водоканал   виставляє   Підприємству   рахунок за понаднормативний  скид  забруднень з 
коефіцієнтом кратності К  = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане 
порушення».  
 
         1.10. Пункт 8.10 розділу 8 викласти в наступній редакції: 
       «8.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених цими Правилами або 
Договором, Водоканал після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про 
виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою, або факсограмою, або 
на електронну адресу Підприємства) у термін не більше 15 днів. Протягом шестимісячного 
терміну після виявлення перевищення ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним 
кодексом України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акта  відбору 
проб стічних вод, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової 
плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві)». 
 
         1.11. Підпункт 8.12.3 пункту 8.12 розділу 8 викласти в наступній редакції: 
       «8.12.3. Відбір проб виконується представниками Водоканалу в присутності 
уповноваженого представника Підприємства, що фіксується в акті, який підписують як 



представники Водоканалу, так і представники Підприємства. Акт складається у двох 
примірниках». 
 
         1.12. Підпункт 8.12.19 пункту 8.12 розділу 8 викласти в наступній редакції: 
       «8.12.19. Результати замірів об'ємів та аналізів стічних вод повинні фіксуватися в 
журналах, які зберігаються на Підприємстві». 
 
         1.13. Підпункт 8.12.21 пункту 8.12 розділу 8 викласти в наступній редакції: 

  «8.12.21. На момент відбору проби фіксується температура стічних вод, значення якої 
відображається у протоколі дослідженя відібраної проби». 
 
     1.14. Підпункт 8.12.22 пункту 8.12 розділу 8 викласти в наступній редакції: 
   «8.12.22. У разі виявлення перевищення ДК, встановлених Правилами: 
     - у 15-денний термін з моменту відбору робочої проби Водоканал направляє 
Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або 
факсограмою, або телефонограмою, або на електронну пошту Підприємства); 
     - після визначення обсягів водовідведення Підприємства за розрахунковий період, 
Водоканал направляє Підприємству розрахунок плати за скид стічних вод з перевищенням 
ДК та відповідний рахунок; 
     - Підприємства  зобов'язані в 10-денний термін після отримання рахунку задовольнити 
вимоги Водоканалу».   
 
     1.15. Підпункт 9.2.2 пункту 9.2 розділу 9 викласти в наступній редакції: 

        «9.2.2. За відхилення показника рН в межах від 1 до 2 (не включаючи 2) застосовується 
Кк = 2; на 2 та більше одиниць - Кк=10. Відхилення менш ніж на  одну одиницю рН- не 
враховується».  

 
 2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 
ради надати дане рішення для оприлюднення у міські засоби масової інформації. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно розподілу обов’язків. 
 
 
 
                  Міський голова                                                       Г.А. Дикий   


