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Про затвердження Правил приймання стічних вод 
абонентів у систему каналізації міста Києва

Розпорядження № 1879 від 12 жовтня 2011 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; статей 1, 2, 35,
38, 39, 42, 44, 70, 95, 99, 110, 111 Водного кодексу України (із змінами і доповненнями); статей 1–3, 5,
16, 19, 24, 31–35, 39–41, 47, 51, 68–70 Закону України “Про охорону навколишнього природного сере�
довища” (із змінами і доповненнями); Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відом�
чі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівниц�
тва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юсти�
ції України 26.04.2002 за № 403/6691; Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промисло�
вих та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Державного комі�
тету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Мініс�
терстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690; пунктів 1.2, 1.4, 2.3, розділів 3–5, 11–15 Правил ко�
ристування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунк�
тах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від
27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, та з ме�
тою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи і без�
пеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення ски�
дами стічних вод, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод абонен"
тів у систему каналізації міста Києва, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опуб"
лікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на заступників голови Київської міської державної адмі"
ністрації згідно з розподілом обов’язків.
Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні  юстиції у місті Києві 
17 жовтня 2011 року №44/903

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 12 жовтня 2011 року № 1879

Правила
приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва

Зареєстровано в Головному управлінні  юстиції у місті Києві 
17 жовтня 2011 року №44/903

1. Загальні положення
1.1. Правила розроблені відповідно до статей 1, 2, 35,

38, 39, 42, 44, 70, 95, 99, 110, 111 Водного кодексу Укра"
їни (із змінами і доповненнями); статей 1–3, 5, 16, 19, 24,
31–35, 39–41, 47, 51, 68–70 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища” (із змінами і до"
повненнями); статей 30, 33 Закону України “Про місцеве са"
моврядування в Україні” (із змінами і доповненнями); ста"
тей 19, 20 Закону України “Про питну воду та питне водо"
постачання”; пунків 1, 5, 8 розділу 1, пункту 21 розділу 3,
пунктів 33, 34 розділу 6 Основних напрямків державної по"
літики України у галузі охорони довкілля, використання при"
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, за"
тверджених постановою Верховної Ради України від
05.03.1998 № 188/98"ВР; Правил охорони поверхневих вод
від забруднення зворотними водами, затверджених поста"
новою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465; Інст"
рукції про встановлення та стягнення сплати за скид про"
мислових та інших стічних вод у системи каналізації насе"
лених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств
у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунк"
тів України, затверджених наказом Державного комітету бу"
дівництва, архітектури та житлової політики України від
19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України від 26.04.2002 за № 402/6690 та за № 403/6691 від"
повідно; пунктів 1.2, 1.4, 2.3, розділів 3–5, 11–15 Правил
користування системами централізованого комунального
водопостачання та водовідведення в населених пунктах Укра"
їни, затверджених наказом Міністерства з питань житлово"
комунального господарства України від 27.06.2008 № 190,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2008
за № 936/15627.

1.2. Правила поширюються на організації, установи, під"
приємства усіх форм власності та фізичних осіб"підприєм"
ців, що скидають всі види стічних вод у міську систему ка"
налізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та 
об’єктів соціально"культурного призначення, які не скида"
ють стічні води технологічного та/або непобутового похо"
дження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що
скидають стічні води технологічного та/або непобутового
походження).

1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах:
Абонент — юридична особа або фізична особа"підпри"

ємець, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг

з водопостачання та (або) водовідведення (крім балансоут"
римувачів житлового фонду та об’єктів соціально"культур"
ного призначення, які не скидають стічні води технологіч"
ного та/або непобутового походження або у яких немає
орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води тех"
нологічного та/або непобутового походження);

Акт — акт обстеження Контролюючих служб Водоканалу;
арбітражний аналіз — аналіз проби стічних вод, який про"

водиться за ініціативою Абонента стосовно тих інгредієнтів,
відносно концентрацій яких виникли розбіжності, і при яко"
му аналізується контрольна проба;

випуск — каналізаційний трубопровід, яким стічні води
Абонента випускаються за межі його території або у збір"
ний колектор;

Водоканал —  ПАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал”; 
державні Правила приймання — Правила приймання стіч"

них вод підприємств у комунальні та відомчі системи кана"
лізації населених пунктів України, затверджені наказом Дер"
жавного комітету будівництва, архітектури та житлової по"
літики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Мі"
ністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691;

державна Інструкція — Інструкція про встановлення та
стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод
у системи каналізації населених пунктів, затверджена нака"
зом Державного комітету будівництва, архітектури та жит"
лової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрова"
ним в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690;

дренажні води — води, які профільтрувалися з певної те"
риторії та відводяться за допомогою дренажних систем з ме"
тою пониження рівня ґрунтових вод;

Договір — договір на послуги з водопостачання та водо"
відведення; 

Умови на скид — умови на скид стічних вод у міську ка"
налізацію;

контрольний колодязь — колодязь на каналізаційному ви"
пуску Абонента безпосередньо перед приєднанням до місь"
кої каналізації, які знаходяться на балансі Водоканалу або
на балансі Абонента, у разі приєднання субабонента до ме"
реж Абонента (контрольний колодязь повинен знаходитись
за межами об’єкта Абонента або в іншому місці за погоджен"
ням Водоканалу і призначений для контролю за скиданням
стічних вод та відключення Абонента від системи міської ка"
налізації);

контролюючі служби — Державна екологічна інспекція в

м. Києві, Київська міська санітарно"епідеміологічна стан"
ція, ПАТ “АК “Київводоканал”;

міська каналізація — система каналізації м. Києва;
локальні очисні споруди — споруди для очищення стіч"

них вод окремого Абонента, його території до відповідних
вимог;

нормативно чисті води — води, які після охолодження тех"
нологічного обладнання скидаються до системи міської ка"
налізації;

об’єкт — окремо розташована територія Абонента, авто"
номна з огляду на водопостачання та водовідведення і та"
ка, що віднесена до однієї групи водоспоживання;

Правила користування — Правила користування систе"
мами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України, затверджені
наказом Міністерства з питань житлово"комунального гос"
подарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627;

проба — об’єм стічної води, який відбирається Контро"
люючою службою для визначення її складу та властивос"
тей;

разова проба — окрема, довільно взята (відносно часу
та контрольного колодязя) проба з об’єму стічної води Або"
нента;

розрахунковий період — період, зазначений у рахунку,
що виставлений Водоканалом, за який Абоненту нарахова"
на плата за послуги з водопостачання і водовідведення;

розрахунок — авизначення величини плати за скид до
міської каналізації стічних вод з порушенням вимог цих Пра"
вил;

систематичні порушення вимог Правил — два і більше
випадків порушення вимог цих Правил Абонентом протя"
гом шести календарних місяців;

стічні води — усі види стічних вод, що утворилися вна"
слідок діяльності Абонента (з урахуванням субабонентів)
після використання води в усіх системах водопостачання
(господарсько"питного, технічного, гарячого водопостачан"
ня тощо), а також поверхневі та дощові води з території Або"
нента (з урахуванням субабонентів);

субабонент — суб’єкт господарювання, який скидає стіч"
ні води в міську каналізацію через мережі Абонента за укла"
деною з ним угодою та за погодженням Водоканалу.

1.4. Правила спрямовані на запобігання порушенням у
роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективно"
сті роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпе"
чення охорони навколишнього природного середовища від
забруднення скидами стічних вод Абонентів.

1.5. Правила встановлюють вимоги до Абонентів, які
скидають стічні води до міської каналізації, регламентують
взаємні права та обов’язки Абонентів і Водоканалу, поря"
док визначення величини плати за скидання стічних вод у
міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих
Правил, відповідальність та засоби впливу за їх порушен"
ня.

1.6. Контроль за виконанням Абонентами цих Правил
здійснюють Контролюючі служби.

1.7. Стічні води можуть бути прийняті у міську каналіза"
цію, якщо мережі та споруди Абонента побудовані відпо"
відно до проекту, розробленого згідно з виданими Водо"
каналом технічними умовами (далі — ТУ) на приєднання до
міської каналізації, прийняті в експлуатацію згідно з вимо"
гами Державних будівельних норм, Абонентом одержані
Умови на скид та укладений Договір на послуги водопос"
тачання та водовідведення.

1.8. Для усіх Абонентів, що скидають стічні води в сис"
тему каналізації міста, встановлюються єдині нормативи
допустимих концентрацій (далі — ДК) забруднюючих речо"
вин.

1.9. Встановлення кожному конкретному Абоненту режи"
му та нормативів ДК забруднюючих речовин у міську кана"
лізацію, а також надання висновку щодо відповідності фак"
тичних показників якості стічних вод допустимим належить
виключно до компетенції Водоканалу.

2. Права та обов’язки Водоканалу і Абонентів, 
які користуються послугами водовідведення

2.1. Водоканал зобов’язаний:
у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод

Абонента Умовам на скид (при відсутності боргу Абонента
за надані послуги водопостачання і водовідведення) забез"
печити приймання, відведення і очищення стічних вод (крім
абзаців 3–8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил) та здійснити
очищення прийнятих у договірному порядку наднорматив"
но забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 роз"
ділу 3 цих Правил);

забезпечити систематичний лабораторний контроль за
роботою міських каналізаційних очисних споруд (далі —
МКОС), якістю води водного об’єкта в контрольних пунк"
тах, визначених чинною Картою аналітичного контролю хі"
міко"бактеріологічної лабораторії каналізаційних очисних
споруд м. Києва, погодженою Державною екологічною ін"
спекцією в м. Києві (далі — ДЕІ в м. Києві) та Київською місь"
кою санітарно"епідеміологічною станцією (далі — СЕС);

при погіршенні показників якості водного об’єкта в кон"
трольному пункті, а також при виникненні аварійних ситу"
ацій негайно повідомити ДЕІ в м. Києві та СЕС з роз’яснен"
ням причин, що викликали ці порушення;

здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скида"
ють Абоненти, а також режимом та обсягом скидання;

виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги во"
довідведення.

2.2. Водоканал має право:
надавати Абонентам Умови на скид згідно з цими Пра"

вилами;
нараховувати плату із застосуванням коефіцієнта крат"

ності (розділ 7 цих Правил) у випадку виявлення порушень
Абонентами вимог цих Правил та умов Договору або неви"
конання вимог Акта;

проводити обстеження водопровідних та каналізаційних
систем Абонента та складати Акти за результатами цих об"
стежень. Акт підписується уповноваженими представника"
ми Водоканалу і Абонента. У разі відмови Абонента від під"
писання Акта представники Водоканалу роблять відповід"
ний запис в Акті. В цьому випадку Акт, підписаний пред"
ставниками Водоканалу, діє в односторонньому порядку і
один примірник Акта надсилається Абоненту;

при виявленні порушень встановлювати терміни їх усу"
нення (при цьому вимоги Водоканалу є обов’язковими для
виконання у встановлені терміни, при недотриманні термі"
нів їх виконання Абонент розраховується за обсяг стічних
вод, обчислений згідно з абзацами 3–8 пункту 8.6 розділу
8 цих Правил);

у будь"який час за участю представника Абонента від"
бирати проби стічних вод;

проводити хімічний аналіз проб стічних вод Абонентів;
надавати висновки про фактичні концентрації забрудню"

ючих речовин стічних вод та їх відповідність ДК;
вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Водо"

каналом заходів щодо доведення якості стічних вод до вста"
новлених ДК;

встановлювати в контрольному колодязі (далі — КК) Або"
нентів пристрої для контролю за показниками стічних вод;

здійснювати приймання наднормативно забруднених
стічних вод (таке приймання здійснюється Водоканалом на
підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання
наднормативно забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3
пункту 3.2 розділу 3 цих Правил);

обстежити об’єкт та відібрати на аналіз проби, вимага"
ти надання необхідного допоміжного матеріалу стосовно
скиду стічних вод (при розгляді матеріалів для видачі Умов
на скид);

відмовити у видачі Умов на скид, якщо в наданих мате"
ріалах не враховані вимоги Правил та Водоканалу;

вимагати від Абонентів, що розташовані в житлових бу"
динках та мають стічні води технологічного та/або непобу"
тового походження, забезпечення водовідведення стічних
вод від об’єкта Абонента окремо облаштованим випуском,
а також оформлення Умов на скид.

2.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену за"
конодавством:

за технічний стан міської каналізації, яка знаходиться на
його балансі;

за якість очищених на МКОС зворотніх вод, що скида"
ються у водні об’єкти відповідно до встановлених норма"
тивів.

2.4. Абоненти зобов’язані:
отримати Умови на скид та укласти Договір з Водокана"

лом відповідно до статей 19, 20 Закону України “Про пит"
ну воду та питне водопостачання”;

здійснювати систематичний контроль за кількістю та якіс"
тю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації
згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водокана"
лом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведен"
ня та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх ски"
данні до міської каналізації (визначення виду, кількості ін"
гредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних
вод Абонента є виключною компетенцією Водоканалу);

щоквартально, не пізніше 10"го числа наступного міся"
ця (при погіршенні якості стічних вод — негайно), подава"



ти Водоканалу та ДЕІ в м. Києві інформацію про обсяги та
якісний склад стічних вод, які скидаються Абонентом до
міської каналізації;

забезпечувати можливість проведення Контролюючими
службами у будь"який час доби обстеження Абонента з пи"
тання роботи локальних очисних споруд (далі — ЛОС) та
контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію,
включаючи надання відповідного експлуатаційного персона"
лу та необхідних документів, визначених цими Правилами
та Правилами користування;

здійснювати відновлення пропускної здатності трубопро"
водів та колекторів із залученням технічних засобів не рід"
ше одного разу на рік, суб’єктам господарювання, діяльність
яких пов’язана з послугами громадського харчування — не
рідше двох разів на рік, а при засміченні каналізаційних ме"
реж забруднюючими речовинами, які призводять до обме"
ження пропускної спроможності міської каналізаційної ме"
режі — негайно;

своєчасно сплачувати виставлені Водоканалом рахунки
за послуги водопостачання і водовідведення та скид 
наднормативних забруднень;

відшкодовувати в повному обсязі збитки та ліквідовува"
ти руйнування міської каналізації, якщо руйнування стались
з вини Абонента;

письмово повідомляти Водоканал про усунення пору"
шень в терміни, встановлені в Актах Водоканалу;

утримувати КК Абонента в належному стані, у разі необ"
хідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищу"
вати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них бу"
дівельні матеріали, не перекривати транспортними засоба"
ми, механізмами тощо);

встановити перед скидом у міську каналізацію уловлю"
вачі жиру відповідно до СНиП 2.04.01"85 “Внутренний во"
допровод и канализация зданий” (для суб’єктів господарю"
вання, діяльність яких пов’язана з послугами громадського
харчування);

повідомити Водоканал у 7"денний строк про виникнен"
ня змін у водовідведенні Абонента (зміни власника Абонен"
та, передача з балансу на баланс будівель та каналізацій"
них мереж, зміни технологічних процесів або змін на 30% і
більше попередніх обсягів водовідведення, виконання буді"
вельних робіт на території об’єкта тощо) та в установлено"
му порядку переоформити в Водоканалі паспорт водного
господарства, отримати Умови на скид.

2.5. Абоненти мають право:
користуватись міською каналізацією відповідно до Пра"

вил користування, цих Правил, Умов на скид та укладеного
Договору;

звертатися до господарського суду з оскарженням непра"
вомірно, на їх погляд, виставлених рахунків;

вимагати проведення контрольного (арбітражного) ана"
лізу стічних вод Абонента протягом строку зберігання кон"
трольної проби (підпункт 6.2.7 пункту 6.2 розділу 6 цих Пра"
вил);

перед відбором проб оглядати обладнання, надане Во"
доканалом, на предмет відсутності ознак стороннього за"
бруднення.

2.6. Абоненти несуть адміністративну, кримінальну, ци"
вільно"правову відповідальність, передбачену законами
України,

за недотримання вимог цих Правил та інших норматив"
но"правових актів, що регулюють питання водовідведення;

за нещасні випадки, аварійні ситуації, що виникають на
міській каналізації та МКОС внаслідок скиду Абонентом в
міську каналізацію речовин, що не відповідають вимогам
Правил, та заподіяння збитків Водоканалу, які сталися вна"
слідок порушення Абонентом вимог Правил.

3. Порядок оформлення приймання стічних вод
у міську каналізацію м. Києва

3.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації
3.1.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації здій"

снюється згідно з вимогами Правил користування.
3.1.2. Водоканал приймає рішення про приймання стіч"

них вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконстру"
юються та будуються тільки за наявності у Абонента пози"
тивного висновку Державної екологічної експертизи Дер"
жавного управління охорони навколишнього природного се"
редовища в м. Києві (далі — ДУОНПС в м. Києві);

3.1.3. При прийнятті рішення для діючих Абонентів та
для тих, що реконструюються або будуються, враховуєть"
ся: 

запровадження технологічних процесів, які дозволять
зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну
концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

обов’язкове влаштування систем оборотного водопоста"
чання (крім Абонентів з побутовими стічними водами);

попереднє очищення стічних вод на ЛОС;
спільне попереднє очищення стічних вод цього об’єкта з

стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох Або"
нентів каналізаційних очисних спорудах (далі — КОС);

обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх за"
хоронення або утилізації.

3.1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві
об’єкта майбутній Абонент зобов’язаний:

одержати в Водоканалі ТУ;
розробити та погодити з Водоканалом проектну доку"

ментацію;
після закінчення будівництва або реконструкції здати ка"

налізаційні мережі та споруди об’єкта в експлуатацію згід"
но з вимогами Державних будівельних норм;

надати до Водоканалу акт вводу в експлуатацію каналі"
заційних мереж та споруд об’єкта;

отримати у Водоканалі Умови на скид;
укласти з Водоканалом Договір на водопостачання та во"

довідведення.
3.1.5. При систематичному скиданні понаднормативних

забруднень Водоканал має право вимагати від Абонента,
який скидає стічні води після технологічного використання,
будівництва КОС або реконструкції ЛОС.

3.2. Укладення договорів про приймання стічних вод у
міську каналізацію

3.2.1. Договір на приймання стічних вод у міську каналі"
зацію укладається одночасно з договором на постачання
питної води з міського водопроводу.

3.2.2. Договір розробляє Водоканал з урахуванням ви"
мог цих Правил та Правил користування.

3.2.3. У виняткових випадках, коли Абонент не може за"
безпечити виконання вимог цих Правил за деякими показ"
никами, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим
проханням про приймання наднормативно забруднених стіч"
них вод із зазначенням їх концентрацій та наданням графі"
ка виконання заходів доведення якості та режиму їх скиду
до вимог Правил.

Водоканал розглядає подані матеріали у 15"денний тер"
мін і приймає рішення про можливість укладення договору
про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

У договорі про приймання наднормативно забруднених
стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концен"
трації забруднюючих речовин; сумарний коефіцієнт кратно"
сті до встановленого нормативу плати за скид наднорма"
тивних забруднень та розрахована вартість приймання 
1 куб. м стічних вод Абонента згідно з додатком 1.

3.2.4. При виявленні перевищення фактичної концентра"
ції будь"якого показника над зазначеною в договорі про
приймання наднормативно забруднених стічних вод додат"
кова оплата послуг водовідведення здійснюється Абонентом
з коефіцієнтом кратності, що визначається Водоканалом
відповідно до Державної Інструкції, але замість встановле"
них ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, зазначе"
ні в договорі про приймання наднормативно забруднених
стічних вод.

3.3. Умови на скид стічних вод
3.3.1. Абоненти зобов’язані отримати у Водоканалі Умо"

ви на скид згідно з додатком 2.
3.3.2. Для отримання Умов на скид Абонент повинен звер"

нутись до Водоканалу для їх оформлення та надати наступ"
ні документи:

письмовий запит (у разі подовження Умов на скид — за
один місяць до закінчення строку дії попередніх);

генплан Абонента у Масштабі 1:500 з нанесеною каналі"
заційною мережею, затверджений керівником Абонента та
завірений печаткою, у двох примірниках;

паспорт водного господарства, до якого входять:
а) загальні відомості про Абонента;
б) пояснювальна записка;
в) нормативні розрахунки водоспоживання та водовідве"

дення;
г) баланс водоспоживання та водовідведення;
д) розшифровка стічних вод;
е) акт розмежування балансової належності каналізацій"

них мереж;
є) дані про ЛОС та/або КОС;
ж) перелік субабонентів;
з) дані про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з

паспортом місця видалення відходів (МВВ) та їх вивезення;
и) інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод

Абонента.
3.3.3. Водоканал в місячний строк з моменту отримання

необхідних документів розглядає їх і видає Умови на скид.
3.3.4. Умови на скид видаються на один рік.
3.3.5. Якщо Абонентом заявлено про відсутність змін у

його водовідведенні Умови на скид на наступний рік подов"
жуються. Абонент повинен звернутися до Водоканалу із
письмовим запитом про подовження Умов на скид за один
місяць до закінчення строку їх дії.

3.3.6. Для балансоутримувачів житлового фонду та 
об’єктів соціально"культурного призначення, які не скида"
ють стічні води технологічного та/або непобутового похо"
дження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що
скидають стічні води технологічного та/або непобутового
походження, а також для об’єктів Водоканалу Умови на скид
не потрібні.

4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод,
які скидаються у систему каналізації м. Києва

4.1. В міську каналізацію дозволяється скидати (прийма"
ти) стічні води, які не призведуть до порушення роботи ка"
налізаційної мережі та МКОС, є безпечними для обслугову"
ючого персоналу і можуть бути очищені на МКОС разом з
побутовими стічними водами згідно з умовами Дозволу на
спеціальне водокористування щодо скиду зворотних вод в
р. Дніпро.

4.2. Не дозволяється скидати у міську каналізацію:
стічні води Абонента з перевищенням допустимих кон"

центрацій забруднюючих речовин та нормативно чисті во"
ди;

рідкі побутові відходи в непогоджених з Водоканалом
місцях;

дренажні води;
воду скидну (від гідронамиву);
стік атмосферних опадів та від територій, які поливають,

якщо на скидання таких немає згоди, крім випадків, перед"
бачених пунктом 4.10 розділу 4 Правил користування;

горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, взає"
модія яких зі стічними водами може призвести до утворен"

ня емульсій, токсичних або вибухонебезпечних сумішей;
речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, ре"

шітки або відкладатися на їх поверхнях (будівельне та по"
бутове сміття, ґрунт, попіл, мочало, вата, ганчірки, солома,
сніг, лід, харчові й тверді виробничі відходи, осади ЛОС, аб"
разивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно,
пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, ма"
зут та ін.);

речовини, які утворюють велику кількість нерозчинних у
воді осадів;

речовини, на які не встановлено гранично допустимі кон"
центрації забруднюючої речовини у воді поверхневих вод"
них об’єктів господарсько"питного призначення чи орієнтов"
но безпечні рівні впливу для водних об’єктів;

стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, ток"
сичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруд"
нення;

концентровані регенераційні суміші, маточні та кубові
розчини.

4.3. Категорично забороняється скидати у міську каналі"
зацію кислоти, розчинники, розчини, які містять або утво"
рюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сір"
ковуглець, оксид вуглецю, легколетючі вуглеводні та інші
токсичні сполуки.

4.4. Стічні води інфекційних лікувальних закладів та від"
ділень перед випуском у міську каналізацію мають бути
знешкоджені та знезаражені на ЛОС, КОС з обов’язковою
утилізацією або захороненням утворених осадів згідно з ді"
ючими нормативними документами.

4.5. У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змі"
нюється протягом доби, Абонент повинен встановити на
об’єктах спеціальні ємності — усереднювачі, які мають не"
обхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат —
рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недо"
пущення залпових скидів та перевищення швидкостей ру"
ху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для
даного типу трубопроводів.

4.6. Об’єднання стічних вод кількох Абонентів дозволя"

ється тільки після локального попереднього очищення цих
вод у кожного Абонента або на спільному блоці КОС для
кількох Абонентів.

У цьому випадку усі Абоненти, стічні води яких об’єдну"
ються (як субабоненти), повинні укласти угоди про водовід"
ведення з Абонентом Водоканалу, який бере на себе відпо"
відальність за кількісні та якісні показники сумарного обся"
гу стічних вод, а також за дотримання вимог цих Правил.
Якщо відповідального за суміш стічних вод Абонента визна"
чити не вдалося, Умови на скид оформлюються кожним Або"
нентом (субабонентом) окремо з визначенням КК Абонен"
та.

4.7. Якщо субабонент має намір укласти прямий Договір
з Водоканалом, він попередньо отримує погодження у Або"
нента, який приймає стічні води субабонента у свої каналі"
заційні мережі або перекачує їх власною каналізаційною на"
сосною станцією.

5. Допустимі концентрації забруднюючих речовин
у стічних водах абонентів

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах на випус"
ках Абонентів для скидання у міську каналізацію наведені у
таблиці.

5.2. При скиді Абонентом забруднюючих речовин, які не
увійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно з
державними Правилами приймання і зазначають їх в Умо"
вах на скид.

5.3. ДК встановлюються на рівні ГДК для водойм госпо"
дарсько"питного призначення відповідно до СанПиН 4630"
88 “Санитарные правила и нормы охраны поверхностных
вод от загрязнения” для:

забруднюючих речовин, не зазначених в Умовах на скид;
стічних вод у випуску, не зазначених в Умовах на скид;
стічних вод в усіх випусках Абонента, якщо цей Абонент

не має Умов на скид Водоканалу.
5.4. ДК забруднюючих речовин на випусках Абонентів, які

мають договір про приймання наднормативно забруднених
стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погодже"
них концентрацій.

№
з/п

По азни и я ості стічних вод Одиниця вимір Доп стима онцентрація

1. Завислі та спливаючі речовини / б. м 300

2. Біохімічне споживання исню (БСК5) / б. м 200

3. Хімічне споживання исню (ХСК) / б. м 500

4. С хий залишо / б. м 1000

5. С льфати / б. м 380

6. Хлориди / б. м 240

7. Амоній (азот амонійний, аміа ) / б. м 20,0

8. Нітрити / б. м 3,3

9. Нітрати / б. м 45,0

10. Фосфати / б. м 8,0

11. Нафтопрод ти / б. м 4,5

12. СПАР (аніонні, неіоно енні) / б. м 20,0

13. Феноли / б. м 0,14

14. Формальде ід / б. м 0,68

15. Ціаніди / б. м 0,5

16. С льфіди / б. м 1,5

17. Алюміній / б. м 2,72

18. Залізо (за альне) / б. м 2,0

19. Кадмій / б. м 0,05

20. Мар анець / б. м 0,68

21. Мідь / б. м 0,3

22. Ні ель / б. м 0,6

23. Свинець / б. м 0,1

24. Срібло / б. м 0,05

25. Цин / б. м 0,9

26. Хром 6+ / б. м 0,1

27. Хром (за альний) / б. м 2,3

28. Жири рослинні та тваринні / б. м 50

29. pH одиниць pH 6,5 – 9,0

30. Температ ра Град. Цельсія не вище 40

Таблиця

Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах,
які скидаються до міської каналізації
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6. Порядок контролю за скиданням стічних вод
у систему каналізації м. Києва

6.1. Місця відбору проб.
6.1.1. Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєд"

наний до міської каналізації лише окремими випусками з
обов’язковим спорудженням на кожному випуску КК Абонен"
та. Відбір проб здійснюється з КК Абонента.

6.1.2. КК Абонента повинні:
визначатись (а у випадку відсутності — споруджуватись),

обладнуватись та утримуватись Абонентами відповідно до
Правил користування;

перебувати за межами території Абонентів, а їх конкрет"
не місцезнаходження повинно бути узгоджене з Водокана"
лом;

бути відмічені у Паспорті водного господарства;
бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрун"

том, будівельним сміттям та іншими предметами;
6.1.3. Взимку люки колодязів необхідно очищати від сні"

гу та льоду.
6.2. Порядок відбору проб.
6.2.1. З метою контролю якості стічних вод Абонентів Во"

доканал здійснює відбір разових проб.
Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод.

Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих ре"
човин є підставою для нарахування додаткової плати згід"
но з цими Правилами.

6.2.2. За призначенням проби поділяються на робочі,
проби для Абонента та контрольні, які відбираються одно"
часно.

6.2.3. За результатами аналізу робочої проби визначаю"
ться концентрації забруднюючих речовин (Сф), та робить"
ся висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах,
які скидаються до міської каналізації, перевищень ДК забруд"
нюючих речовин.

6.2.4. Після відбору робоча проба передається в хімічну
лабораторію Водоканалу для аналізу. Інформацію про хіміч"
ний склад стічних вод, відібраних на випуску Абонента, Або"
нент може одержати за телефоном в хімічній лабораторії
Водоканалу на другий день після відбору проби. Ці запити
фіксуються у Водоканалі в спеціальному журналі.

6.2.5. Проба для Абонента відбирається за його бажан"
ням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом. Абонент мо"
же не проводити аналізу проби, погоджуючись з результа"
тами аналізу робочої проби.

6.2.6. У випадку розходження результатів аналізу між ла"
бораторіями Водоканалу і Абонента за ініціативою Абонен"
та аналіз контрольної (арбітражної) проби може проводи"
тись в лабораторії Водоканалу або проба може бути пере"
дана для проведення аналізу незалежній лабораторії, акре"
дитованій у цій галузі.

Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності
представників ДЕІ в м. Києві, Абонента та Водоканалу. Від"
криття контрольної проби та результати хімічного аналізу
оформлюються відповідним актом згідно з додатком 3 до
цих Правил, який є достатньою правовою підставою для на"
рахування Абоненту додаткової плати.

6.2.7. Контрольна (арбітражна) проба маркується та окле"
юється (оклеювання проводиться паперовою стрічкою із за"
стосуванням клею ПВА) Абонентом та опечатується Водо"
каналом і зберігається в холодильній шафі Водоканалу три
доби з моменту відбору проби.

Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступ"
ну інформацію: назва та код підприємства, номер контроль"
ного колодязя, посада, прізвище, ім’я, по батькові та під"
пис представника Абонента.

6.2.8. Аналіз контрольної (арбітражної) проби проводиться
лише стосовно інгредієнтів, за якими виникли розбіжності між
результатами аналізів робочої проби та проби для Абонента.

6.2.9. Аналізи проб здійснюються лабораторіями, акре"
дитованими на право проведення вимірювань показників
якості стічних вод. Відповідальність за достовірність резуль"
татів аналізу проб несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.2.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб
зберігаються у Водоканалі протягом трьох років.

6.2.11. Найменший загальний об’єм разової проби ста"
новить — 3,0 л (в посуд для робочої проби — 1,0 л, в посуд
для проби для Абонента — 1,0 л і в посуд для контрольної
проби — 1,0 л).

6.2.12. При наявності ЛОС Абоненти повинні здійснюва"
ти облік фактичного обсягу стічних вод та якісний контроль
стічних вод до і після ЛОС. На вивіз та утилізацію осадів ЛОС,
власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповід"
ні документи, які зберігаються у відповідальної за водовід"
ведення особи не менше 3 років. Об’єм осадів, вилучених
в процесі очищення, обліковується.

6.2.13. Результати замірів об’ємів та аналізів стічних вод
повинні фіксуватися в журналах первинного обліку за фор"
мами №№ ПОД"11 та ПОД"12, які зберігаються у Абонента.

6.2.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих
речовин, початок проведення аварійно"відновлювальних ро"
біт Абоненти повинні інформувати Водоканал негайно, за"
телефонувавши до диспетчерської служби Водоканалу.

6.2.15. Відбір проб для забезпечення контролю за ски"
данням стічних вод Абонента здійснюється Контролюючи"
ми службами незалежно та без відповідного попередження
Абонента.

6.2.16. Відбір проб реєструється Водоканалом у Журна"
лі"акті відбору проб стічних вод Абонентів за формою, на"
веденою у додатку 4 до цих Правил.

При відмові Абонента від підпису за відібрану пробу пред"
ставник Водоканалу робить відповідний запис у Журналі"ак"
ті відбору проб стічних вод Абонентів. В такому випадку при

перевищенні ДК забруднюючих речовин результати аналі"
зів є підставою для нарахування додаткової плати за скид
стічних вод до міської каналізації.

6.2.17. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих
речовин, встановлених Правилами, Водоканал:

у 14"денний строк з моменту відбору робочої проби на"
правляє Абоненту лист"повідомлення про перевищення ДК
забруднюючих речовин у стічних водах Абонента та резуль"
тати хімічного аналізу;

після визначення обсягів водовідведення Абонента за
розрахунковий період направляє Абоненту розрахунок пла"
ти за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих
речовин та відповідний рахунок.

6.2.18. Абонент зобов’язаний оплатити наданий Водока"
налом рахунок у 10"денний строк з моменту його отримання.

7. Визначення величини плати за скидання 
стічних вод  у міську каналізацію м. Києва

7.1. Величина плати за скид стічних вод у міську каналі"
зацію (ПС) розраховується Водоканалом згідно з держав"
ною Інструкцією за формулою:

ПС = Т * VДОГ + 5Т * VПДОГ + VПЗ * КК * НП, де
Т — тариф, установлений за надання послуг водовідве"

дення Абонентам, віднесеним до відповідної категорії, 
грн / куб. м;

VДОГ — обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах,
обумовлених Договором або лімітом (куб. м);

VПДОГ — обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад об"
сяги, обумовлені Договором або лімітом (куб. м);

VПЗ — обсяг скинутих Абонентом стічних вод з наднор"
мативними забрудненнями (за відсутності даних щодо об"
сягів водовідведення беруться дані, зазначені в паспорті
водного господарства) (куб. м);

КК — коефіцієнт кратності, який враховує рівень небез"
пеки скинутих забруднень для технологічних процесів очи"
щення стічних вод на МКОС та екологічного стану водойми;

НП — встановлений норматив плати за скид наднорма"
тивних забруднень у міську каналізацію (%).

7.2. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речо"
вин у стічних водах, що скидаються Абонентами у міську ка"
налізацію, порівняно з встановленими ДК забруднюючих ре"
човин, Абоненти сплачують Водоканалу плату за скид на"
днормативних забруднень, яка нараховується за нормати"
вом плати за очищення 1 куб. м стічних вод з вмістом за"
бруднень у межах допустимих концентрацій (НП), обсягом
скинутих наднормативно забруднених стічних вод (VПЗ) та
коефіцієнтом кратності (КК), який враховує рівень небезпе"
ки скинутих забруднень для технологічних процесів очищен"
ня стічних вод та екологічного стану водойми.

Норматив плати за скидання 1 куб. м стічних вод у місь"
ку каналізацію з понаднормативними забрудненнями вста"
новлюється на рівні частки тарифу на послуги водовідведен"
ня, яка відповідає вартості очищення 1 куб. м стічних вод з
вмістом забруднень у межах, установлених допустимих кон"
центрацій забруднюючих речовин.

7.2.1. За відхилення показника pH від установлених меж
на одну одиницю pH застосовується КК = 2; на 2 та більше
одиниць — КК = 10. Відхилення на величину 0,5 pH та біль"
ше рахується за одиницю pH. Відхилення менші ніж 0,5 pH
не враховуються.

7.2.2. За перевищення відношення 
ХСК/БСК5 < 2,5 коефіцієнт кратності визначається за

формулою:

ХСККК = __________   " 1
2,5 * БСК5

7.2.3. За скид стічних вод з температурою вище ніж 400С,
скид тільки мінеральних солей застосовується коефіцієнт
кратності Кк = 2.

7.2.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої ре"
човини застосовується коефіцієнт кратності КК = 20.

7.3. При виявленні Водоканалом під час контролю якості стіч"
них вод, що скидаються Абонентом, перевищення фактичної
концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою
ДК коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид наднор"
мативних забруднень визначається за формулою:

Кк = (Сф"Дк)/Дк
Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речови"

ни не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених
підпунктом 7.2.1 пункту 7.2 розділу 7 цих Правил.

7.4. Якщо встановлений факт одночасного скиду до місь"
кої каналізації кількох забруднень у концентраціях, що переви"
щують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають за формулою:

Сфі — фактична концентрація в стічних водах Абонента
і"тої речовини;

ДКі — допустима концентрація і"тої речовини, яку вста"
новлено Правилами або Умовами на скид для Абонента.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням переви"
щення допустимої концентрації кількох речовин та інших по"
рушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком
Кк виходить більше ніж 10, то приймається КК = 10.

7.5. Плата за скид Абонентом стічних вод з перевищен"
ням ДК забруднюючих речовин, установленим разовим ана"
лізом, стягується за час від попереднього відбору разової
проби, проведеного Водоканалом, до моменту зафіксова"
ного порушення, але не більше трьох календарних місяців.

Ця плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Або"
нентом за цей період з даного об’єкта.

7.6. Обсяги стічних вод, що скидають Абоненти в міську
каналізацію, визначаються Водоканалом згідно з Правила"
ми користування та встановлюються Договором між Абонен"
том та Водоканалом.

7.7. Додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано
потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водо"
відведення Абонентів або через зливоприймачі та колодязі
на мережах водовідведення, які розташовані на території
Абонентів, у мережі водовідведення Водоканалу, визначає"
ться відповідно до Правил користування та Договору між Во"
доканалом та Абонентом.

7.8. При допущенні Абонентом порушень абзацу 5 пунк"
ту 2.2 розділу 2 та абзацу 2 пункту 8.6 розділу 8 цих Пра"
вил розрахунок обсягу стічних вод виконується за пропуск"
ною здатністю труби вводу водопроводу при швидкості ру"
ху води в ній 2 м/сек та дією її повним перерізом протягом
24 годин за добу.

7.9. У випадку пред’явлення Водоканалу органами Мін"
природи претензії щодо збитків, заподіяних державі за за"
бруднення водного об’єкта, яке сталося внаслідок порушень
Абонентами вимог Правил, Водоканал пред’являє цим Або"
нентам претензії та позови в порядку регресу щодо відшко"
дування збитків.

7.10. При виявленні факту порушення вимог Правил Або"
ненти сплачують у п’ятикратному розмірі тарифу за послу"
ги водовідведення у випадках, визначених у абзацах 3"8
пункту 8.6 розділу 8 цих Правил.

7.11. Кошти, одержані за приймання наднормативно за"
бруднених стічних вод у договірному порядку, скиду понад"
договірних об’ємів стічних вод до міської каналізації, за по"
рушення пунктів 4.2"4.5 розділу 4, абзаців 2"8 пункту 8.6 роз"
ділу 8 цих Правил повністю залишаються у розпорядженні
Водоканалу і використовуються на відновлення та підви"
щення ефективності роботи мереж і споруд каналізації, а та"
кож на відшкодування додаткових витрат Водоканалу, по"
в’язаних з цими скидами.

7.12. Плата за скид до міської каналізації стічних вод з
перевищенням ДК забруднюючих речовин здійснюється Або"
нентом відповідно до рахунків, які виставляє Водоканал, і
розподіляється таким чином:

20 відсотків перераховуються Водоканалом на рахунок Ки"
ївського міського фонду охорони навколишнього середовища;

80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і
використовуються на відшкодування збитків Водоканалу,
викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлу"
атації мереж і споруд каналізації, а також на розвиток кана"
лізаційного господарства м. Києва.

7.13. При неможливості використання осадів та мулів у
сільському господарстві (підвищений вміст важких металів,
токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на
спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом
із збором за розміщення відходів) розподіляється серед
Абонентів, які винні в забрудненні токсичними речовинами
осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкрет"
ного Абонента виконується за формулою:

Ві — частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів,
яка має бути відшкодована і"тим Абонентом;

Взаг.— загальна кошторисна вартість робіт з розміщен"
ня осадів і мулів, тис. грн;

Пі — скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біо"
логічному розкладу, і"тим Абонентом за період накопичен"
ня осадів, т;

— сумарні скиди забруднюючих речовин, які
не піддаються біологічному розкладу, усіма
Підприємствами за період накопичення оса"
дів, т.

8. Заходи впливу за порушення Правил
8.1. Абонент не має права скидати стічні води без одер"

жання Умов на скид. За скидання стічних вод без Умов на
скид або після закінчення строку їх дії Абонент сплачує в п’я"
тикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення за
весь період їх відсутності.

8.2. При невиконанні вимог Правил або умов Договору
Водоканал має право (після письмового попередження за
7 діб) скасувати Умови на скид в період їх дії, направивши
Абоненту відповідне письмове повідомлення.

8.3. За встановлений факт порушення вимог пунктів 4.2"
4.5 розділу 4 (крім абзацу 2 пункту 4.2 за перевищення до"
пустимих концентрацій забруднюючих речовин) цих Правил
застосовується коефіцієнт кратності Кк = 5.

8.4. При виявленні перевищення встановлених ДК за"
бруднюючих речовин або інших порушень цих Правил Во"
доканал має право в установленому порядку пред’являти
Абонентам відповідні рахунки.

8.5. При виявленні порушень цих Правил і для вжиття від"
повідних заходів Водоканал має право передавати до упов"
новажених державних органів матеріали стосовно Абонен"
тів, якими ці порушення були допущені.

8.6. При порушенні цих Правил та Правил користування
Водоканал:

за період самовільного (при відсутності чинного Догово"
ру) користування міською каналізацією виконує розрахунок
обсягу стічних вод згідно з пунктом 7.8 розділу 7 цих Пра"
вил з моменту початку такого користування, але за період
не більше трьох років і до усунення порушення;

має право розглядати весь обсяг стічних вод (за розра"
хунковий період) як такий, що перевищує договірний, і пла"
та за його скидання встановлюється в п’ятикратному роз"
мірі тарифу за водовідведення у разі:

а) відсутності у Абонента Умов на скид чи закінчення стро"
ку їх дії;

б) відмови або затримання з боку Абонента укладання з
Водоканалом Договору на послуги водопостачання та водо"
відведення (при відсутності технічної можливості відключен"
ня від міської мережі та після письмового попередження
Абонента);

в) затримки з оформленням перепустки представнику Кон"
тролюючих служб на територію Абонента або неможливості ві"
дібрати пробу стічних вод у визначеному КК Абонента протя"
гом 30 і більше хвилин з моменту прибуття для виконання
службових обов’язків;

г) відмови Абонента виділити представника для відбору
проби;

д) відмови Абонента від виконання п. 8.9 цих Правил;
має право відключати (при наявності технічної можливо"

сті) каналізаційну мережу Абонента від міської каналізації
(після письмового попередження за 5 діб) у разі:

виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з ре"
човинами, забороненими до скидання;

невиконання у встановлений термін заходів щодо дове"
дення якості стічних вод до ДК забруднюючих речовин;

невиконання Абонентом вимог Водоканалу щодо попе"
реднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд
попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

незадовільного технічного стану каналізаційних мереж,
пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Абонента;

невиконання Абонентом вимог цих Правил та умов Догово"
ру;

самовільного приєднання до мережі водовідведення;
недотримання Абонентом визначеного режиму водовід"

ведення;
відмови Абонента укласти Договір з Водоканалом;
відмови Абонента прийняти рахунок чи платіжний доку"

мент;
несплати виставленого підвищеного тарифу протягом ка"

лендарного місяця з моменту отримання рахунку;
несвоєчасної сплати послуг водовідведення;
відмови Абонента допустити представника Водоканалу

до огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення
та проведення замірів кількісних та якісних показників стіч"
них вод, що скидаються у міську каналізацію;

коли наслідком порушення Правил може стати вихід з ла"
ду міської каналізації або порушення технологічного режиму
роботи МКОС (після письмового попередження — негайно).

Норми абзацу 9 пункту 8.6 розділу 8 не поширюються на
дитячі заклади закритого типу (будинки дитини та інтернати)
та лікувально"профілактичні заклади, в структурі яких є поло"
гові, хірургічні, дитячі та інфекційні відділення державної або
комунальної форми власності, за умови недопущення ними
скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, заборо"
неними до скидання, та допуску представника Водоканалу до
огляду мереж і споруд водопостачання, водовідведення та про"
ведення замірів кількісних і якісних показників стічних вод, що
скидаються у міську каналізацію.

8.7. У випадку систематичного порушення цих Правил та
невиконання Абонентами природоохоронних заходів Водо"
канал має право після письмового попередження Абонента
за 5 діб, обмежити йому відпуск води та обсяг скиду у місь"
ку каналізацію, відключити його від мереж водопроводу і ка"
налізації та розірвати з ним Договір.

8.8. При необхідності перекладання аварійних або замі"
ни зруйнованих чи пошкоджених мереж і споруд каналіза"
ції (внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів)
кошторисну вартість цих робіт, загальні капітальні вкладен"
ня (Кзаг) розподіляють між Абонентами, які скидають води
з агресивними (абразивними) властивостями за формулою:

Кі — відшкодування заподіяних збитків і"тим Абонентом
на відновлення зруйнованих мереж і споруд;

Qі — середньодобова витрата стічних вод, які скидає 
ітий Абонент;

Пі — сума додаткової плати понад основний тариф, ви"
ставлена Водоканалом за останні три роки і"тому Абонен"
ту.

8.9. Розрахунок участі Абонентів у відновленні зруйнова"
них мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає
на затвердження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), який приймає рі"
шення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Або"
нент відмовляється від участі у цих роботах, Водоканал за"
стосовує до нього заходи впливу відповідно до абзаців 3, 8
пункту 8.6 розділу 8 цих Правил.

Заст пни олови —
ерівни апарат
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління з питань вн трішньої політи и
та зв’яз ів з ромадсь істю ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

О олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:
провідно о спеціаліста відділ зв’яз ів з ромадсь істю Управління з питань
місцево о самовряд вання та зв’яз ів з ромадсь істю.

Вимо и до андидатів: освіта вища ( манітарно о, юридично о,
е ономічно о напрям тощо); обов’яз ове знання державної мови; міння
працювати на омп’ютері; стаж роботи за фахом в ор анах державної
ви онавчої влади не менш я 3 ро и.

Довід и про мови он рс за телефоном 278-18-81.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з дня
оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44,
4-й поверх, аб. 404.

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и площею 17,8 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5-а.
Тел. 235-56-99

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 6. ра нд 7. с фле 8. е лер 9. нюанс
10. лінч 13. Арт р 16. знання 17. бри 19. аста
22. сте а 24. ретро 25. шторм 26. Йори 27. і ре

По верти алі: 1. вафлі 2. френч 3. с тана 4. Одеса
5. халат 11. лінза 12. нонет 14. робот 15. тис 18. Сат рн
20. с отч 21. армія 22. сой а 23. е рет

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 21.10.2011№ 2025, роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни листопаді 2011 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 листопада 2011 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

66,47 13,29 79,76 87,48 17,50 104,98

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-
поб тові потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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