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Р І Ш Е Н Н Я
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"Про затвердження змін 
та доповнень до "Правил приймання 
стічних вод у систему міської каналізації 
м. Новомосковська ""

Відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 
каналізації населених пунктів України" та "Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид 
промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів", затверджені« наказом 
Держбуду України від 19.02.2002р. № 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. 
за № 402/6690. для забезпечення охорони водоймищ від забруднення недостатньо очищеними стоками 
недопущення порушень у роботі мереж і споруд каналізації м. Новомосковська, підвищення якості їх 
роботи і безпеки експлуатації, враховуючи вимоги природоохоронного законодавства : Закон України 
"Про охорону навколишнього природного середовища". ст.20. Водний Кодекс України ст.44.49.7»1 
додержання Нормативів скидів ГДС Водний Кодекс України сг.44.110 виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. 
Новомосковська.
2. Комунальному підприємству "Новомосковськ водоканал" :
2.1 Забезпечити контроль додержання нормативів скидів забруднюючих речовин в системи місько; 
каналізації та своєчасно інформувати органи державного контролю і прокуратури про порушення 
Правил приймання стічнігх вод у систему міської каналізації м. Новомосковська.
2.2 Повідомити підприємства про прийняття змін та доповнень до Правил приймання стічних вод у 
систему міської каналізації м. Новомосковська.
3. Встановити норматив плати за скид наднормативних забруднень п.7,2 Правил приймання стічних вол 
у систем}’ міської каналізації м. Новомосковська згідно гранично нормативних показників якоет: 
стічних вод підприємств додаток 9 . та 9.1 Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації 
м. Новомосковська.
4. Плату за скид понаднормативних забруднень розподіляти таким чинном : 20% - перерахувати КП 
"Новомосковськ водоканалом" до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища: 
§0% - з а л и ш т е  у розпорядженні КП "Новомосковськ водоканал" і використовувати на відшкодування 
збитків КП "Новомосковськ водоканал" викликаних цими скидами на ремонт і поліпшення експлуатації 
каналізаційних мереж та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства 
м.Новомосковська;
5. Правила приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська із змінами га 
доповненнями вступають в дію з 01.1 1.2012р.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Козлова О.П.
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