
7.1.4. Визначення коефіцієнта перевищення фактичного забруднен
ня стічних вод над допустимим для Підприємства (Об'єкта).

т
Кп = К, + 2 ! К пі,

і=І ’х
де т  - кількість показників якості (інгредієнтів).
7.2. Встановлення нормативу плати за скид наднормативних заб

руднень.
ГІри перевищенні вмісту забруднювальних речовин у стічних во

дах Підприємств, що скидаються у міську каналізацію, порівняно з вста
новленими Правилами, Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид 
наднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за « 
очищення ! куб.м стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих 
концентрацій (Н п ), який встановлюється як частка від тарифу - за послу
ги водовідведення:

Н = Ч хТ,
Пі т і

де Чт - частка собівартості очищення стічних вод у виробничій 
собівартості послуг водовідведення;

Ті - тариф, встановлений за послуги водовідведення.
7.2.1. Для Розрахунку (п. 7.4,5).

Чт = 1
7.2.2. Для розрахунку питомої вартості приймання наднорматив

не забруднених стічних вод до Угоди про якість (додаток 9.9)
Чт = 0,58

7.3. Визначення кількості скинутих стічних вод.
7.3.1. Кількість стічних йод, що скидають Підприємства в міську 

каналізацію, визначається Водоканалом згідно з Договором відповідно 
до Правил користування.

7.3.2. Кількість стічних вод, прийнятих до каналізації, визначаєть
ся:

7.3.2.1. За кількістю води, що надходить з комунального водопро
воду і місцевих джерел, згідно т показами водолічильників, а в разі відсут
ності останніх:

- за добовою продукт ивністю насосів;
- за дебітом свердловин;
- на підставі витрати води на технологічні потреби;
- на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до міської 

каналізації.
7.3.2.2. За кількістю стічних вод з площ водозбору Підприємства 

(стічних вод, що потрапляють у каналізаційні мережі через зливоприй
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мачі та каналізаційні колодязі в періоди дощів та сніготанення), 
що визначається:

1 3 .2 .2 .1. Відповідно до території, яку займає підприємство, за нор
мами (СНІП 2.04.03 -85. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди») і да
ними гідрометеослужби.

7.3.2.2.2. Згідно з Розрахунками паспорту водного господарства 
підприємства (п.3.4.11.) чи Проекту Ліміту.

7.3.3. При виявленні скиду до міської каналізації стічних вод з по
рушенням Правил щодо їх складу та властивостей, об’єм стічних вод виз
начається за Розрахунковий період, в якому здійснено відбір Проб, згідно 
з груповим рахунком Водоканалу і Актом про відбір. Якщо об’єм дощо
вих стічних вод з площ водозбору окремого Об’єкта у рахунку не вказано
- Розрахунок виконується з врахуванням усього об’єму стічних вод з площ 
водозбору Підприємства (можуть використовуватись дані Договору).

7.3.4. При виявленні Залпового скиду (Сфі > 20 Г'Ні), розрахунко
вий об’єм стічних вод Оі приймається рівним сумарному об’єму скиду за 
три місяці (за місяць, в якому було зафіксоване порушення, плюс два. по
передні місяці, незалежно від дати і результатів минулих відборів Проб).

7.3.5. При допущенні Підприємством порушень, передбачених 
Правилами (п.8.4.1) розрахунок витрати води виконується у такому по
рядку: за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в 
ній 2 м/сек, та дією її повним перерізом протягом 24 год. за добу.

7.4. Визначення величини плати за скидання ст ічних вод.
7.4.1. У  випадку повної відповідності якості та режиму скидання 

стічних вод Правилам, Абоненти сплачують за послуги водовідведення 
згідно з чинним тарифом (п. 3.2.2.3).

7.4.2. Об’єми скинутих стічних вод Підприємств, які підлягають 
оплаті, встановлюються відповідно до розділу 7.2. ДК визначаються відпо
відно до розділу 6.

7.4.3. У  випадку порушення Правил стосовно вимог до складу і 
властивостей стічних вод Підприємств, що скидаються у міську каналіза
цію, Підприємства-порушники сплачують додаткову плату як Водокана
лу за водовідведення (обчислену за підвищеним коефіцієнтом кратності), 
так і на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного се
редовища (п.п. 7.4.5, 7.4.9). При цьому тарифи і об’єми визначаються 
згідно з груповим рахунком за послуги водопостачання і водовідведення 
за Розрахунковий період, в якому було виявлене порушення. Розрахунко
вий коефіцієнт кратності:
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Кр = Кх; + Кі + (Кп + е Кп),

де е = 2.718- основа натурального логарифма;
Кх5 = 4 - при відсутності Дозволу на скид (для Підприємств, виз

начених у п.3.3);
К і = 1 - при відсутності ідентифікаційної таблички (п.2.5.9);
Кп - коефіцієнт перевищення фактичного забруднення стічних вод 

над допустимим (п. 7.1.4).
Кп+ е - значення згідно з додатком 9.15.

7.4.4. Коефіцієнт кратності (Кк) для Розрахунку з урахуванням над
нормативного скиду кількох речовин та інших порушень не може бути 
більшим за 10. Коефіцієнт кратності при перевищенні ф а к т и ч н о ї  
концентрації над допустимою лише однієї речовини не може перевищу
вати 5 (за умови відсутності Дозволу на скид - 9):

Кр при Кр <5- 5
Кр при Кр 10:
5 при Кр > 5;
9 при Кр > 9;
10 при Кр > 10

де і - кількість показників якості стічних вод з перевищенням 
фактичного забруднення над допустимим.

7.4.5. Розмір плати Підприємства за скид наднормативне забруд
нених стічних вод, грн.:

ГІ II + П ,І 2

де I I  - перераховується Підприємством на рахунок Водоканалу,
грн.;

п
П2 = Чт х Кк х 2" (Т і х (Зі), 

і=1
де Ті - тариф на приймання стічних вод і-того класу, грн./куб.м;
О і - об’єм скинутих стічних вод і-того класу, куб.м; 
п - кількість класів стічних вод (тарифів) Абонента за приймання 

стічних вод;
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Чт=  1 (п.7.2.1);
(Ті. Qi, п, і - згідно з груповим рахунком за Розрахунковий період)
ГІ - перераховується Підприємством на рахунок міського фонду 

охорони2навколишнього природного середовища, грн.

П - 0.25 х П
2 І

7.4.6. У випадку стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів 
штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм речовинами 
виробничого походження, Водоканал пред’являє регресивний позов на 
всю суму збитків Підприємствам-порушникам, у яких були виявлені пе
ревищення ДК за останні 12 місяців. Сума позову розподіляється про
порційно до об’єму скинутих за цей період стічних вод.

7.4.7. При виявленні факту порушення Правил, Підприємства спла
чують у п’ятикратному розмірі основного тарифу (Кк = 4) у випадках, 
визначених у п.8.4.2.

7.4.8. Коефіцієнт кратності застосовується до всього об’єму стічних 
вод, скинутих Підприємством згідно з рахунком за послуги водопоста
чання і водовідведення за період, в якому відбувався відбір Проб (п.п.
7.3.3.-7.3.5.).

7.4.9. Плата Підприємств за скид до міської каналізації стічних 
вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей (п.8.2.2), а та
кож за скид стічних вод без Дозволу (п.п.8.4.2., 8.4.2.1.) здійснюється відпо
відно до рахунків, які виставляє Водоканал і розподіляється таким чи
ном;

7.4.9.1. 20 відсотків перераховуються Підприємством на рахунок 
міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

7.4.9.2. 80 відсотків перераховуються Підприємством на рахунок 
Водоканалу.

7.4.10. Кошти, одержані Водоканалом за приймання наднорматив
но забруднених стічних вод у договірному порядку (З.2.З.), за скидання 
наднормативних об’ємів стічних вод до міської каналізації, а також за 
інші порушення Правил, повністю залишаються у розпорядженні Водо
каналу.

7.4.11. Кошти, одержані Водоканалом за порушення Правил вико
ристовуються на відновлення мереж і споруд каналізації та підвищення 
ефективності їх роботи, а також на відшкодування додаткових витрат 
Водоканалу, пов’язаних з наднормативними скидами.

7.4.12. Для Розрахунку можуть бути використані як дані лабора
торії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного ла
бораторіями Контролюючих служб та інших органів державного нагляду.
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7.5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються 
на очисних спорудах каналізації на спеціально обладнаних спорудах - 
мулових площадках, піскових площадках, які знаходяться на балансі Во
доканалу, збір не стягується за умови наявності погодженого з РДЕІ м. 
Новомосковська перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилі
зації або знешкодження.

7.5.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільсько
господарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості 
технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку) збір за заб
руднення навколишнього природного середовища за використаний об’єм 
осадів не стягується.

7.5.3. За неможливості використання відходів у сільському госпо
дарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і 
необхідності їх розміщення на спеціально відведених площадках кош
торисна вартість цих робіт (разом і і збором за розміщення відходів) роз
поділяється серед підприємств, які винні в забрудненні токсичними речо
винами осадів та мулів.

Розрахунок вартості цих робіт для конкретного підприємства ви
конується за формулою: Пі

Ві -------------в „

І  Пі
І = 1

де В  - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка мас і .
бути відшкодована і-м Підприємством.

В - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і
заг.

мулів, тис.грн;
Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологіч

ному розкладу, і-тим підприємством за період накопичення осадів, т.

п - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біо-
2" логічному розкладу усіма Підгіриємствамцза період накопичення
і = 1 осадів, т.

7.5.4. Якщо місцевими органами влади за погодженням з органа
ми СЕС прийняте рішення про утилізацію осадів стічних вод, як органіч
них добрив, то виконується додатковий розрахунок ДК важких металів у 
стічних водах підприємств за допустимою концентрацією важких металів 
в осадах стічних вод, що утворюються на очисних спорудах каналізації.

7.5. Визначення величини плати за розміщення осадів.
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Розрахунок виконується за формулою:

Д ^ 'ІІ '.М  ”  ^ ІВ М  п Р  • *5К   --- —■—— — + С.„мгп, г/куо. м.
іВМ £  (^)п ’ іВМІП>

де Сівм- ДК важкого металу на вході ОСК, г/куб.м.
Розраховується за формулою:

(д К  + д К  ) Сіос
С = ---------------- г/куо. м.®м К р . о

де д та д, - кількість сирого осаду, що затримується у первинних 
відстійниках, та кількість активного мулу, іцо затримується у вторинних 
відстійниках, т/добу.

К ( - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників 
на суху речовину,

К=(100^,)/100,

де V/, - вологість сирого осаду, % .
К 2 - коефіцієнтліерерахунку надлишкового активного мулу 

вторинних відстійників на суху речовину,

К=(100"\У2)/100,

де \У, - вологість надлишкового активного мулу, %  .
Сі ос - допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої 

речовини.
Приймається за даними додатка 9.16. до цих І Іравил.
Кр - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на ОСК. 

Приймається за середніми фактичними даними експлуатації ОСК. За їх 
відсутності - за даними додатка 9.16.

0  - середньодобова витрата стічних вод на вході на ОСК, куб.м./добу.
Т Оп - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які можуть 

містити це забруднення, куб.м/добу;
С - концентрація важкого металу в господарсько-побутових
водах, г/куб.м. Приймається за середньорічним умістом
у водопровідній воді даного населеного пункту.
За відсутності конкретних даних про кількість осадів первинних 

та вторинних відстійників загальна кількість осадів стічних вод 
приймається 0,01 0 (1 %  від середньодобової витрати стічних вод), 
вологість - 96,2%.
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8. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил.

8.1. Підприємства, які користуються послугами каналізації, несуть, 
згідно з діючим законодавством, відповідальність за порушення встанов
лених Правил, якщо наслідками порушень стали: наднормативне скидан
ня об’ємів; перевищення ДК стічних вод; перевищення ГДК забруднень 
водних об’єктів; виникнення аварії чи нещасного випадку; заподіяння 
шкоди водному об’єкту і збитків Водоканалу.

8.2. При виявленні перевищені, встановлених ДК Водоканал зобо
в’язаний:

8.2.1. При незначних перевищеннях (сумарний коефіцієнт переви
щення допустимих якісних показників 0<Кп<0,15) - офіційно попереди
ти Абонента про необхідність виконання заходів для зменшення забруд
нення стічних вод.

8.2.2. При значних перевищеннях (Кп > 0,15) - в установленому 
порядку пред’являти Підприємствам претензії та позови про додаткову 
плату за скид до міської каналізації стічних вод з порушенням Правил 
щодо їх складу та властивостей, застосовуючи для Розрахунку коефіцієн
ти кратності за водовідведення у випадках, обумовлених у розділі 7 Пра
вил.

8.3. При виявленні порушень Водоканал може передавати до упов
новажених державних органів матеріали стосовно Підприємств, якими 
ці порушення було допущено, для вжиття відповідних заходів.

8.4. При грубих порушеннях Правил Водоканал:
8.4.1. Виконує розрахунок об’єму стічних вод за Пропускною 

Здатністю:
8.4.1.1. За період самовільного (при відсутності чинного Дого

вору) користування каналізацією з моменту початку такого користуван
ня, але за період не більше 1 міс.

8.4.1.2. При неусуиспні виявлених порушень —  в терміни, які вка
зані в акті Водоканалу.

8.4.2. Весь об’єм стічних вод (за Розрахунковий період) розглядає як 
такий, що перевищує ліміт об’єму стічних вод, і плата за їх скидання вста
новлюється в п’ятикратному розмірі основного тарифу (Кк = 4) за умови:

8.4.2.1. Відсутності у Абонента Дозволу на скид чи закінченні стро
ку його дії.
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8Л.2.2. Перевищення ліміту об’єму скиду стічних вод у Міську 
Каналізацію.

8.4.2.3. Відмови або затримання укладання з Водоканалом дого
вору на послуги водовідведення (при -відсутності технічної можливості 
відключення від міської мережі та після письмового попередження 
Підприємства).

8.4.2.4. Затримки з оформленням перепустки представнику Кон
тролюючих органів на територію Підприємства (понад ЗО хв. з моменту 
прибу ття для виконання службових обов’язків).

8.4.2.5. Відмови Підприємства виділити представника для відбору 
Проби.

8.4.3. Відключає (при наявності технічної можливості) каналізацій
ну мережу Абонента від міської мережі (після попередження за 5 діб) у 
разі:

8.4.3.1. Виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речо
винами забороненими до скидання.

8.4.3.2. Невиконання заходів для доведення якості стічних вод до 
встановлених нормативів в узгоджені з Водоканалом строки.

8.4.3.3. Невиконання Абонентом вимог Водоканалу щодо:
8.4.3.3.1. Попереднього очищення стічних вод.
8.4.3.3.2. Утилізації осадів із споруд попереднього очищення.
8.4.3.3.3. Спорудження усереднювачів.
8.4.3.4. Незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, 

пристроїв та споруд, що перебувають на баланс Абонента.
8.4.3.5. Невиконання Абонентом умов Договору.
8.4.3.6. Самовільного приєднання до мережі водовідведення.
8.4.3.7. Недотримання Абонентом визначеного режиму водо

відведення (попередження про від’єднання - за 2 доби).
8.4.3.8. Відмови водоспожпвача укласти Договір з Водоканалом.
8.4.3.9. Відмови водоспоживача прийняти рахунок чи платіжний 

документ.
8.4.3.10. Несвоєчасної оплати послуг водовідведення.
8.4.3.11. Відмови Абонента:
8.4.3.11.1. Допустити представника Водоканалу до огляду мереж і 

споруд водопостачання і водовідведення (попередження про від’єднання 
за 3 доби).

8.4.3.11.2. Провести заміри кількісних та якісних показників стічних 
вод, що скидаються у міську каналізацію.

8.4.3.12. Коли наслідком порушення Правил може стати вихід з
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ладу міської каналізації або порушення технологічного режиму 
роботи ОСК (після усного попередження - негайно).

8.5. У  випадку систематичного порушення Правил та невиконанні 
Підприємствами заходів щодо приведення якісних показників стічних вод 
до вимог Правил Водоканал має право, письмово попередивши Абонен
та, обмежити йому відпуск води і об’єм скидання у міську каналізацію, а 
також відключити його від мереж водопроводу та каналізації, розірвати 
Договір.

8.6. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнова
них мереж і споруд каналізації (внаслідок впливу агресивних стічних вод 
Підприємств) кошторисну вартість цих робіт і загальні капітальні вкла
дення (К  ) розподіляють між Підприємствами, які скидають води з агре-

заг

сивними (абразивними) властивостями, згідно з формулою:

п
j  (Оі X  Ш і) 
і - 1

де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-тим Підприємством на 
відновлення зруйнованих мереж і споруд, грн.;

Qi - середньодобова витрат а стічних вод, які скидає і-те Підприє
мство куб. м/добу;

Ш і - сума додаткової платті за порушення Правил, виставлена Во
доканалом за останні три роки;

і - тому Підприємству, грн.

8.7. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих 
мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження 
Виконавчого комітету Новомосковської міської ради, який приймає рішен
ня про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмов
ляється від участі у цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи 
впливу, зазначені в п. 8.4.2.

8.8. При засміченні каналізаційних мереж забруднювальними ре
човинами Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), 
яке призводить до обмеження пропускної спроможності міської каналі
заційної мережі, Підприємства зобов’язані брати участь у відновленні 
пропускної здатності трубопроводів і колекторів з залученням їх сил та 
засобів.
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9. Додаток.
Граничні нормативні показники якості (ГН) стічних вод 

Підприємств, які приймаються в систему міської каналізації.

№ Показники якості стічних вод Допустимі величини Г'Н
п/п (не більше)
1 Температура, °С 40
2 рН водневий показник 6,5-8,5
п3 БСК, г/м3 140
4 ХПК>БСК-5 не більше як у 2,5 рази
5 Завислі та спливаючі речовини, г/м3 200
6 Азот амонійний, г/м3 30
7 Нітрати, г/м3 45
8 Нітрити, г/м 3,3
9 Нафтопродукти, г/м3 5
10 Жири рослинні і тваринні, г/м' 30
11 Сухий залишок, г/м3 1000
12 Фосфати, г/м̂ 10
13 Залізо (загальне), г/м3 2 5
14 Мідь, г/м3 0,5
15 Свинець, г/м3 0,1
16 Цинк, г/м3 5
17 СПАР, г/м3 10
18 Хлориди, г/м3 250
19 Сульфати, г/м3 400
20 Кислоти, горючі суміші, токсичні та роз

чинені газоподібні речовини, здатні утво
рювати в мережах та спорудах токсичні гази

не допускається

21 Концентровані маточні та кубові розчини не допускається
22 Будівельне, промислове, побутове сміття, 

грунт, абразивні речовини
не допускається

23 Радіоактивні речовини, епідеміологічно 
небезпечні бактеріальні та вірусні забруд
нення

не допускається
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Граничні нормативні показники якості (ГН) стічних вод 
Підприємств, які приймаються на очисні споруди 

каналізації м. Новомосковська

9.1. Додаток

№
п-п Показники якості стічних вод

Допустим і вели
чини ГН 

(не б ільш е)

1 Т ем пература, °С з о

2 рН водневий показник 6 ,5 ^ 8 ,5

,3 БОК, г/м3 14:0

4 Х П 'К > Ь С К 5 як у 2 ,5  рази

,5 Завислі т а  спливаючі речовини, г/лл3 •200

6 А зот амонійний, г/м3 з о

7 Нафтопродукти, г/м3 3 ,0

8 Ж ири рослинні і тваринні, г/м3 з о

9 Сухий залишок, г/м3 7 0 0

10 ф осфати, г./м3 12 ,0

.11 ОПАІР, г/м3 ■10,0

.12 Хлориди, г/м3 /200

13 Сульфати, г/м3 .1/50

.14 Зал ізо  (загальне), г/м3 2  ;S
15 Хром , г/м3 0 ,5

1 6 Мідь, г/м3 0 ,0 3

1,7 Свинець, г/м3 0 ,0 5

18 Цинк, г/м3 0 ,0 5

19 Марганець, г /м 3 0 ,1

2 0 Кислоти, горю чі сум іш і, токсичні та розчи
нені газоподібні речопини здатні утворю ва
ти в мереж ах  та спорудах токсичні гази не допускається

21 Концентровані маточні та кубові розчини не допускається

2 2 Буд/'вельне, промислове, побутове сміття, 
грунт, абразивні речовини не допускається

2 3 Радіоактивні речовини, еп ідем іологічно не
безпечні бактер ’альні та вірусні забруд 
нення не допускається



ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СТІЧНИХ 
ВОД І ВОДИ ВОДОЙМ

9.2. Додаток.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
І Азот

амонійний
зо 0,2-0,6 2,0 с-т 3 0,5 TOtfC.

2 Акрилова
кислота

- 0,80 0,5 с-т - 0,0025 токс.

3 Акрило
нітрил

150 - - - - 0,01 токе.

4 Алкіларин
сульфонати

20 0,80 0,5 орг. 3 - -

5 Алкілбенз
олсульфона-
ти

20 . 0,80 0,5 орг. 4 "

6 Аміни С,-С„ 1 - 0,1 орг. 3 - -

7 Аміни 1 - 0,06 орг. 4 - -

8 Аміни 
Г  -С ....

1 - 0,03 орг. 4 -

9 Алюміній 5 0,90 0,5 С-т 2 0,04 токс.
10 Аценаль-

дегід
11 Ацетон 40 0.95 0,2 орг. 4 0,25 орг.
12 Барій 10 0,95 2,2 заг. 3 0,05 токс.
13 Бензин 100 - 0,1 с-т 2 2,0 орг.
14 Бензойна

кислота
15 0,60 0,1 орг.

заг.
3
4

- -

15 Бензол 100 - . 0,5 с-т 2 0,5 токс.
16 Бенз/а/пірсн 20 0,90 0,000005 с-т 1 - -
17 Бугилацетаг 1 - 0,1 заг. 1 0,3 С-т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Бутилакрелат - 0,35 0,01 орг. 4 0,0005 ТОКС.
19 Бутиловий

спирт
нормальний

10 0,20 0,1 с-т 2 0,03 ТОКС.

20 Вінілацетат 100 0,30 0.2 с-т 2 0,01 ТОКС.

21 Вирівнювач А 20 0,30 2,0 орг. 4 - -
22 Гідразингід-

рат
0,1 - 0,01 с-т 2 0,00025 ТОКС.

23 Гідрохінон 15 0,20 0,2 орг. 4 0,001 ТО КС.

24 Гліказін 30 0.45 - - - 0,1 сан.
25 Гліцирин 90 - 0,5 заг. 4 1,0 с-т
26 Дибутилфта-

лат
0,2 - 0,2 заг. 3 0,001 ТОКС.

27 Диметилфе-
нілкарбинол

0,1 0,80 0,05 с-т 2 - -

28 Дибутилаце-
тамід

15 0,98 2,0 с-т 3 1,2 заг.

29 Діетаноламід 100 - 1.0 с-т 2 - -
30 Діетаноламін 1 - 0,8 орг. 4 0,01 ТОКС.

31 Діетиламін
солянокислий

10 0.40 0,25 орг. 4 0,01 ТОКС.

32 Діетиленглі-
коль

- - 1,0 с-т 3 0,05 ТОКС. |

33 Залізо
(загальне)

2,5 0.50 0,3 орг. 3 0,05 ТОКС.

34 Жири росли
ні і тваринні1)

50 0.70 нормується 
за ЬСК

35 Закріплювач
ДИМ

5 0,50 - - “ 0.5 орг.

36 Закріплювач
ДЦЦ

5 - нормується 
за БСК

- 0,5 с-т

37 Закріплювач 
У-2

20 0,70 - - " - -

38 Ізобутиловий
спирт

100 0,80 0,1 с-т 2 2,4 ТОКС.

39 Кадмій 0,01 0,60 0.001 с-т 2 0,005 ТОКС.

40 Капролактам 25 - 1,0 заг. 4 0,01 ТОКС.
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1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9

41 Карбоксиме-
тилцелюлоза

за БСК - 5,0 заг. 3 12,0 токс.

42 Кобальт 1 0,50 0.1 с-т 2 0,005 токс.
43 Ксилол 1 - 0,05 орг. 3 0,05 орг.
44 Барвники

сірчисті
25 - 0,01 орг. 4

45 Барвники
сентитичні
(кислотні)

25 0,02-0,2 орг. 4 0,25 с-т

46 Крезоли 100 0.40 0.004 с-т 2 - 1 -
47 Кротоновий

альдегід
6 - 0,30 с-т 3 - '

48 Латекс ЛМФ 10 - 6,0 орг, 4 0,1 орг.
49 і Іуди гол 100 0,70 за БСК орг. 4 - -
50 Малеіюва к-та 60 - 1,0 орг, 4 - -
51 Марганець зо - 0.1 орг. 3 0,01 токс.
52 Масляна к-та 500 0,100 0.7 заг. 4 . -
53 Мідь 0,5 0,40 0,1 орг. 3 0,005 токс.
54 Метазнн 10 0,40 0,3 орг, 3 1,0 орг.
55 Метанол ЗО 0,95 3,0 с-т 2 0,1 с-т
56 Метилметак

рилат
500 0,80 0,01 с-т 2 - -

57 Метилстирол 1,0 - 0.1 орг. 3 - -
58 Метилетил-

кетон
50 0,80 1.0 орг. 3 - -

59 Моноетано-
ламін

5,0 0,60 0,5 с-т 2 0,01 с-т

60 Сечовина за БСК - 1,0 заг. 4 80.0 с-т
61 Арсен 0.1 0.50 0.05 с-т 2 0,05 токс.
62 Мол'йні - 0,40 0.26 с-т 2 - -
63 Нафгата нафто

продукт
10 0,85 0,3 орг. 4 0,05 рибгосп.

64 Нікель 0.5 0,50 0,1 с-т 3 0,01 токс.
65 Н ітратам )1) 45.0 - 45,0 с-т 3 40,0 с-т
66 Нітрати 3.3 3,0 с-т 2 0,08 ткжс.
67 Олово 10 . . - - 1.25 токс.
68 і Іоліакрші амі; 40 0,05 2,0 с-т ■ 2 0.41 шкс.
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1 2 3 4 5 . 6 7 8 9
69 Полівініло

вий спирт
20 - 0,1 орг. 4 -

70 Полівінілаце- 
татна емульсія

10 0,23 > - - - 0,3 токе.

71 ІТропіловий
спирт

12 - 1 0,25 заг. 4 -

72 Резорцин 12 0,95 0,1 заг. 4 0,004 токе.
73 Ртуть 0,005 0.60 0.0005 с-т 1 0.0001 токе.
74 Свинець 0,1 .. 0,50 0,03 с-т 2 0,1 токе.
75 Селен 10 0,50 0,01 с-т 2 0.0016 токе.
76 Сірководень ' 1,0 - 0 заг. 3 - токе.
77 Сірковуглець 1,0 - 1,0 орг. 4 1,0 -
78 Синтетичні 

поверхнево- 
активні речо
вини (СПАР) 
аніонні3)

20 0.80 0,5 орг. 4 токе.

79 СПАР
(неіоногеїг1)

25 0,80 0,5 орг. 4 0.1 -

80 Стирол 10 0,60 0,1 орг 3 10.0 орг.
81 Стронцій 26 0,14 7.0 с-т 2 - токе.
82 Сульфіди 1,0 - 0 заг. 3 1,0 -
83 Тіосечолина 10 0,50 0.03 С-т 2 - токе.
84 Титан 0,1 - 0.1 заг. 3 0,5 -
85 Толуол 15 0.60 0.5 орг. 4 0,5 001.
86 Трилон Б 20 0.40 4,0 с-т 2 - с-т
87 Трикрезол

фосфат
40 0,40 0,005 с-т . 2 

4
0,01
0,01 токе

88 Триетанол
амін

5,0 0,47 1,0 орг. 4 0,25 токе.

89 Оцтова к-та 45 0,95 1,0 заг. 4 0,001 орг.
90 Оцтовоєти- 

ловий ефір
13 - 0,2 орг. 4 0,01 рибгосп.

91 Фенол 10 0,95 0,001 орг. 2 - заг.
92 Формальдегід 100 0,80 0,05 с-т 4 -
93 Фосфати 10,0 0,1-0.2 3,5 заг. 3 3,0 токе.
94 Фталева к-та 0.5 - 0,5 заг.
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

95 Хром (трива
лентний)

2,5 ' 0,50 0,5 с-т 3 - -

96 Хром (шести
валентний)

0,1 0,50 0,05 с-т 3 0,001 с-т

97 Ціаніди 1,5 0,70 0,1 с-т 2 0,05 такс.
98 Цинк 1,0 0,30 1,0 заг. 3 0,01 такс.
99 Етанол 14,0 - - - - 0,01 такс.
100 Етиленгліколь І“~7ооо~~1

Оооо" 1,0 с-т 3 0,25 с-т
101 Етшшюргідрин 5,0 - 0,0001 с-т 1 - -

РЕЧОВИНИ, ЯКІ НЕ ПІДДАЮ ТЬСЯ БІОЛОГІЧНОМ У РОЗКЛАДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
102 Анізол - - 0,05 с-т 3
103 Ацетофенон - - 0,! с-т 3
104 Гексахлор

бензол
- - 0,05 с-т 3

105 Гексаген - - 0,1 с-т 2
106 Гексохлоран - - 0,02 орг. 4 ■
107 Гексамети-

лендіамін
- - 0,01 с-т 2

108 2.3-дихлор-
1.4-
нафтохінон

0,1 с-т 3

109 Диметилдих-
лорвінілфос-
фат

1,0 орг 3

110 ДДГ
(технічний)

- - 0,1 с-т 2

111 Діатиланілін - - 0,15 орг. 3
112 Діетил ртуть - 0,0001 с-т і
113 Діетиловий 

ефір малеї
нової к-ти

1,0 с-т 2

114 Дихлоранілін - - 0,05 орг. 4 0,001 токс.
115 Дихлор-

бензол
- 0,002 орг. 3 0,01 токс.

116 Дихлор
гідрин

- 1,0 орг. 4 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9
117 Дихлоретан - . 0,02 с-т 2 0,1
118 Діетилдитіо- 

форна к-та
- 0,5 орг. 3 . -

119 Діетиловий
ефір

- - 0,3 орг. 4 0,008

120 Ізопропіламін - - 2,0 с-т 3 -
121 Ізопрен - - 0,005 орг. 4 0,01 1
122 Карбофос - - 0,05 орг. 4 0
123 В-меркаптод-

іетиламін
- 0,1 орг. 4 -

124 Метафос - - 0,5 орг. 4 0
125 Метил нітро- 

фос
- 0,25 орг. 3 0

126 Натрій5) 200,0 - 200,0 с-т 7 -
127 Нітробензол - - 0,2 с-т 3 0,01
128 Нітрохлор-

бензол
- - 0,05 с-т 3 -

і 29 Пентаернтрит - - 0,1 с-т 2 -
130 1 !сі ролачум - - 0,1 с-т -
131 Пікринова

кислота
- - 0.5 орг. 3 0,01

132 Пірогалол - - 0,1 орг. 3 -
133 Поліхлорні-

нен
- 0,12 с-т 2 -

134 ГІолісти-
ленімін

- - 0.1 ■ с-т 2 0,001

135 1 Іропілбензол - - 0,2 орг. 3 -
136 Сульфати 500,0 - 500,0 орг. 4 100,0
137 Тетрахлорбензол - - 0,1 с-т 2 -
138 Тетраетилс-

винець
- - 0 с-т і -

139 Трифторх-
лорпропан

- - 0,1 с-т 2 -

140 Триетиламін - г 2,0 с-т 2 -
141 Тетрахлор-

гептан
- - 0,0025 орг. 4 -

142 Тетрахлоріюнан - - 0.003 орг. 4 -
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І 2 3 4 5 6 7 8 9
из Тетрахлор-

пенган
- - 0,005 орг. 4 - ••

144 Тетрахлорп-
рогіан

- - 0,01 орг. 4 - -

145 Тетрахлорун-
декан

- - 0,007 орг. 4 - -

146 Тетрахлоре
тан

- - 0,2 орг. 4 - -

147 Тіофен - - 2,0 орг. 3 - .*■
148 Тіофос - 0,003 орг. 4 -
149 Трибутил-

фосфат
- - 0,01 орг. 4 - -

15° Трихлорбен-
зол

- - 0,03 орг. 3 0,001 токс.

151 Фенілеиді- 
амін (п)

- - 0,1 с-т 3 - -

152 Фозалоіі . 0.001 орг. 4 0 токс.
153 Фосфамід - 0,03 орг. 4 - -
154 Фурфурол . - 1,0 орг. 4 - -
155 Хлориди 350.0 - 350,0 орг. 4 300,0 с-т
156 Хлорбензол . - 0,02 с-т 3 0,001 токс.
157 Хлоропрен - - 0,01 с-т 2 - -
158 Циклогексан _ - 0,1 с-т 2 0,01 токс.
159 Циклогскса-

нол
- - 0,5 с-т 2 0,0005 токс.

160 Циклогекса-
ноксин

- - 1,0 с-т 2 - -

161 Циклосексен - - 0,02 с-т 2 - -
162 Чотирихло-

ристий
вуглець

0,005 с-т 2

163 Етилбензол - - 0,01 орг. 4 0,001 токс.
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9.3. Додаток
Дозвіл на скид (взірцева форма)

ДОЗВІЛ 
на скид стічних вод

Реєстраційний № _______________________
Дійсний від «___ » ___________200___р.
до «___ »___________________________ _200 р.
Дозвіл на 200 о. одержати до 01.11.200 р.

Цей Дозвіл надано Абоненту Новомосковського ГІУВКХ
Назва Підприємства_______________________________________________________________
Договір на приймання стічних вод до каналізації № __________________________ _____
Адреса Підприємства____________ _____________________________________________ _
Кількість об’єктів__________________________________________ ____________ ________
Кількість випусків__________________________________________ ______________________
Об’єм скиду а каналізацію_________ ______________________________куб.м/рік

У  Переліку підприємств, для яких встановлюється ліміт скиду забруднювальних
речовин у міську каналізацію, № ........ підстав на скид стічних вод • систему міської
каналізації через його каналізаційні випуски:

1. Адреса об’єкта м. Новомосковськ  __________________   № ______  ;
Підстава - _______________ _____________________________________________ _
Об’єм скиду в каналізацію_____________________________ _ куб.м/рік

1.1 Код випуску _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________  __________ ________  
Позначення контрольного колодязя_________________________________
Випуск у __________  __________ _______ _______________ водойму / каналізацію

1. п. Код випуску ____________________________________________
Позначення контрольного колодязя___________________________________ _
Випуску______ _______  ______ ' ________   водойму / каналізацію

К  Адреса об’єкта м. Новомосковськ вул.___________________  № ______
Підстава - __________________________________ ________ ______________________
Об’єм скиду в каналізацію__________ ________ ' ________ куб.м/рік

К . 1. Код випуску __________________________________________________ _
Позначення контрольного колодязя_______________ '________ _________________
Випуск у ___________________________________ ,________ . водойму' / каналізацію

К .т . Код випуску___________________________ ___________________________________
Позначення контрольного колодязя________________________
Дозвіл надано згідно з „Правилами приймання стічних вод підприємств у 

систему каналізації Новомосковська» на підставі ліміту на скид забруднювальних
речовин № ______ } встановленого від «___» _______ 200__р. (Проект ліміту погоджено
від «___»_______200__ р. р/н_____; Лист Підприємства від «____» ______ _ 2 0 0 __р.
№ ____ тощо).

Начальник управління ________________________
« » 200 р. М. П.
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Начальник Новомосковського П УВКГ
і і и і  и Д Ж і іП и

Дніпропетровською В У В Г
Начальник г~~—  — р'МЛІ.

).4.Додаток ПОГОДЖЕНО

ВИМ ОГАМ  «Правил приймання стічних вод 
підприємств у систему каналізації м.Новомосковська 

ВІД П О ВІД АЄ.

І Іачальник абонентського відділу

М.П.
2 0 0 ___ р .

Реєстр. А1»________________ Реєстр. №

ПРОЕКТ ЛІМІТУ
на ск ид забрудн ю вальн и х речовин в систем у  

м іськ ої к аналізації

Директор підприємства_______________

______________ 200____р.и
М.П.
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ЗАТВЕРД Ж УЮ  
Начальник Новомосковського П У В К Г
_и-----------------------

«____ » __________________ 200__р.
м.п.

ЛІМІТ №______
на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації

(назва Підприємства)

вул______________________буд.__________________ (Об’єкт №________ _ )
Чинний від «______» _ _ _______________ 200__р.
до рішення Виконавчого комітету Повомосковської міської ради про зміну 
загальних вимог до стічних вод Підприємств
Обсяг скидання__________________________________________ куб.м'рік
Коефіцієнт Ліміту 1
До Договору на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних 
вод до каналізації №„________

9.5. Додаток. Ліміт на скид (взірцева форма)

Ч/ч Показники якості Одиниця виміру Ліміт (ГН)
і. Азот амонійний та аміак (за азотом) г/куб.м зо

2. Алюміній г/куб.м 5

24 хск г/куб.м 735

25. Цинк г/куб.м 1
інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається

26. Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчині газоподібні рсчовини...

28. Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт...

Для забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Л ім іту, ДК 
встановлюються у межах затверджених величин ГДК.

Доведено відповідно до рішення виконавчого комітету Повомосковської 
міської ради, згідно з «Правилами приймання стічних вод підприємств у систему 
міської каналізації м. Новомосковська»

Начальник абонентського в ідділу__________________________________

«.____ » __________________ __________200 _  р.
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9.6. Додаток
Тимчасовий ліміт на скид (за угодою 
чи Проектом ліміт)' в розмірі ГН. 
взірцева форма)

Тимчасовий ЛІМІТ № __________
на скид забруднювальних речовин в систему місько)' каналізації

(низка Підприємства)

пул. ______________________ _____ ___ буд._________________(Об’єкт №___ >____)
Чинний від «____ » _________ 200___р.
до закінчення дії Угоди про приймання над нормативне забруднених стічних вод 
від « » __________ 200__р. № __________
після чого без додаткової о повідомлення відновлює чинність доведений 
Лім іт №  _______________
Чинний від «____ » ________________ ^ _ _ _  200__р.
до зміни Проекту ліміту ві ■ «____ » . ___________   200 _  р.№________
Обсяг скидання..................... ............................ ............................ куб.м/рік
Коефіцієнт Ліміту

Ч/ч Показники якості Од. виміру ГН Ліміт (Д К) % ГН

і.

2.

Інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається 
Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини... 
Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт...

Для забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Ліміту, ДК встановлюються 
у межах затверджених величин ГДК.

Доведено відповідно до
Договору від «____ » __________   200 р. №>_____

Проекту ліміту від «____ » _______ 200 р. № __________
згідно з «Правилами приймання стічних вод підприємств у систему

міської каналізації м. Новомосковська»

Начальник абонентського відділу __________________

ЗАТВЕРДЖ ЕНО 

_________________ 200___р.
м. п.

« » 200 _  р.



9.7. Додаток.
Тимчасовий Лім іт на скид (за ГДК, взірцева форма)

ПОГОДЖ ЕНО ЗАТВЕРД Ж УЮ
Начальник Дніпропетровського В У В Г  Начальник Новомосковського П УВКІ

«______» __________ __________ 200___р. '«______ »_________________200__ р.
М. ГГ. м. 11.
Тимчасовий ЛІМІТ № ____

на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації

(назва Підприємства)
вул._______________________ ________________ буд. . __________

Чинний від «____ _» _________ _______________ 200___р.
до погодження Проекту ліміту і доведення Ліміту на скид 

Обсяг скидання _________________________ куб.м/рік
Коес )ІЦІ€НТ ліміту
Ч/ч Показники якості Од. виміру Ліміт (ДК)
1. Арсен г/куб.м 0,25
2. Азот амонійний та аміак (за азотом) г/куб.м 2
3. Алюміній г/куб.м 0,5
4. БС К5 г/куб.м і 5
5. Жири рослинні і тваринні г/куб.м 1
6. Завислі та спливаючі речовини г/куб.м 15
7. Залізо (загальне) г/куб.м 0,8
8. Мідь г/куб.м 0,1
9. Нафтопродукти г/куб.м 0,3
10. Свинець г/куб.м 0,03
11. СПАР г/куб.м 0,1
12. Температура °С зо
13. Фосфати г/куб.м 3,5
14. Хром (загальний) г/йуб.м 0,5
15. ХС К г/куб.м 80
Інгредієнти. скидання яких в міську каналізацію не допускається
21. Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини

24. Будівельна, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт...
Д ія забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Ліміту ДК встановлюються у межах 
затверджених величин ГДК для водних об’єктів господарсько-питного призначення.

Доведено згідно з «Правилами приймання стічних вод 
підприємств у систему міської каналізації м. Новомосковська»

Начальник абонентського в ідділу_______ ________ ______
-«_____ » ___________________ 200__ р.
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Розрахунок коефіцієнта Ліміту
Коефіцієнт л іміту для показників якості стічних вод розраховується 

для Підприємства (Об’єкта) у такому порядку:
9.8.!. Визначення коефіцієнта вмісту (Кві) для кожного (і-того) 

лімітованого числового показника якості (інгредієнта) у Ліміті.
9.8.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:

К  = 6,5 - рН . ; К  = рН -8,5В ! ’ 1 mm7 В2 1 так 7

де, рНтіп - мінімальне значення рН в Проекті ліміту; рНтах - 
найбільше значення рН в Проекті ліміту;

9.8. і .2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК
= ХСК________

вз 2,5 х БСК 5 ' ’
9.8.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод, згідно з 

Проектом ліміту:
'0  при Т «S 30"С

9.8. Додаток.

К В4- с при Т > 30°С
9.8.1.4. Для решти лімітованих у Ліміті показників якості:

£  _  ..ЛІ.-.ШІ...
% і ГНі і

де Л - числове значення і -того показника якості в проекті Ліміту; 
ГН - граничне числове значення для /-того показника якості (додатки 
9,9.1., 9.2.).

т  - кількість показників якості (інгредієнті»).

9.8.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності (Кт) для кожного 
(і-того) лімітованого показника якості (інгредієнта) в Проекті ліміт)':

9.8.2.1. Для показника рН: 9.8.2.2. Для інших показників якості:

К =  / ° к ПРЙ К ші <  0 к  4  | °  при 0
, Г « 0  “ при КШ] > 0  , і  кга при К Вч > 0

9.8.3. Визначення для Підприємства (Об’єкта) коефіцієнта лімггу (Кл).
т

Кл = 1 +  І  К„,
І “  1
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9.9. Додаток.
Розрахунок питомої вартості приймання наднормативне
забруднених стічних вод

Договір № _______
ПОГОДЖЕНО у’ від «___________ » _________________ 200__р.
Начальник__________________  про приймання

наднормативно забруднених стічних вод 
«____ » _____ ___200__р. ДОДАТОК

Розрахунок № ________
питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод

Показник якості Значення
к НІ ло шдк %  від ГН

1.

де КніЮ.ЗЗ* (([%від ГН]/100)-1) - коефіцієнт невідповідності і - того показника якості;
- Лімітована ознака шкідливості

Показник якості Методика
розрахунку

Значен
ня

Розмір
ність

Умовне
позначення

Коефіцієнт невідповідності Зи т(К н і) - СумКна
Сумарна кількість лімітованих ток
сичних інгредієнтів, де Кні>0

СоиШ(ЛОШ) ~ а

Тариф за приймання стічних вод, 
грн./куб.м

фн./куб.м Т

Коефіцієнт кратності 1+а+СумКн Кп
Питома вартість приймання стічних вол КлТ грн.Луб.м П В
ПДВ ПВО,2 грн.Луб.м гщв
Питома додаткова плата за приймання 
СТІЧНИХ ВОД (Тд)

ПВ+ПДВ грн.Луб.м -

Коефіцієнт кратності:________________________________ _
Питома плата становить: _____________________________________________ грн./куб.м
_______ -______ (сума прописом)______ гривень__________копійокза 1 кубічний метр

ПІДПРИЄМСТВО
;_________________  (Посада, підпис, ім’я та прізвище керівника)_________________
« ___________» _________________________________2 0 0 ____ р.

м.п.
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9.10. Додаток

Право Абонента щодо проведення контрольного аналізу 
та порядок використання його результатів

При відборі Проби представникові Підприємства повідомляється:
• Стічні води Підприємства приймає Водоканал.
• Стічні води з даного каналізаційного випуску надходять на міські ОСК.
• Відбір контрольної вибіркової проби здійснюється Водоканалом

згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від___________р.
______ у порядку, визначеному «Правилами приймання стічних вод

підприємств у систему каналізації м. Новомосковська».
• Скидання стічних вод з перевищенням ДК оплачується з 

відповідним коефіцієнтом кратності.
• Для відбору, зберігання, транспортування проб використовується 

одноразовий хімічно стійкий посуд з щільним корком. Матеріал 
устаткування, що контактує з пробою не змінює її склад або властивості. 
Перед відбором Проб Підприємство має право оглянути обладнання, 
надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього 
забруднення.

• Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу 
Проби здійснюються Водоканалом і Підприємством незалежно. Посуд з 
Пробами передається Підприємству безкоштовно.

• Злиття Проб з метою одержання об’єднаної проби не допускається.
"Якісні показники стічних вод та їх відповідність вимогам Правил

визначає Водоканал шляхом проведення головною аналізу Проби.
• Контрольний аналіз цієї ж Проби повинен проводити Абонент 

відразу після підписання Підприємством Акту про відбір.
• Про час та місце зняття пломб з Проб І Іідприємство зобов’язане 

завчасно повідомити уповноважений підрозділ Водоканалу
• Зняття пломб з Проб для проведення контрольного аналізу 

відбувається у присутності представника Водоканалу.
• Результати контрольного аналізу можуть розглядатись, якщо вони 

будуть подані Підприємством Водоканалу не пізніше 72 годин після 
закінчення цього аналізу.

• Підприємство має право погодитись з результатами головного 
аналізу Проби і контрольний аналіз не проводити.

• При відсутності результатів контрольного аналізу всі розрахунки 
виконуються відповідно до результату головного аналізу.

• Результати головного аналізу доводяться до Абонента при 
виявленні перевищення допустимих якісних показників стічних вод.
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9.11. Додаток.
.Лист Абонента «Про погодження Проекту 
і доведення Ліміту на скид» (взірцева форма)

Начальник Новомосковського Г ІУ ВКГ
«__ __»_____________ 200___р
Про дозвіл на скид

Відповідно до Переліку підприємств, для яких встановлюється ліміт скиду 
забруднювальних речовин у міську каналізацію.

Просимо
1. Погодити розроблений Проект ліміту на скид забруднювальних 

речовин в систему міської каналізації (далі - Проект ліміту)1.
2. Довести ліміт на скид забруднювальних речовин в систему 

міської каналізації (далі - Ліміт на скид)2.
3. На підставі погодженого Проекту л ім іту від

«........»......... .............. 200.....р. р/н...............(або на підставі загальних
вимог та Ш ) і доведеного Ліміту на скид № ........Підстав для внесення
змін у погоджений Проект ліміту немає, оскільки з часу погодження 
Проекту ліміту не відбулось змін у водопровідно-каналізаційному 
господарстві Підприємства; погоджений Проект лім іту повний і 
об’єктивний .

4. Надати дозвіл на скид стічних вод на 200.....р.
При цьому повідомляємо, що ми, як водокористувачі, офіційно 

попереджені Водоканалом про таке:
1. Відповідальність за повноту та об’єктивність Проекту ліміту несе 

Абонент. При виникненні змін (якісних, кількісних, інженерних, 
організаційних, тощо) у водовідведенні Підприємство зобов’язане у 7- 
денний термін повідомити Водоканал.

2. ГІри встановленні факту використання Абонентом каналізаційних 
випусків, які не зафіксовані в 1 Іроекті ліміту, допустимі концентрації на 
скид у міську каналізацію приймаються на рівні ГДК на скид у водойми, 
погодження Проекту ліміту анулюється і весь об’єм стічних вод 
розглядається як такий, що здійснюється без Дозволу.

3. При виявленні перевищення доведеного ліміту здійснюється 
додаткова плата як за послуги водовідведення, так і йа рахунок міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до 
«Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації 
м. Новомосковська».

4. ГІри встановленні факту скидання стічних вод з інгредієнтами, 
які не передбачені Лімітом, граничні норми на скид у міську каналізацію 
приймаються на рівні ГДК на скид у плавні р Самара.

5. З порядком отримання Ліміту та Дозволу на скид ознайомлені. 
Керівник підприємства

(підпис); (ім’я та прізвище)
1 Пункт включається якщо Проект лімі ту подається на погодження
2 Пункт включається якщо Ліміт на скид не доведено
5 Пункт включається якщо Підприємство має погоджений Проект ліміту і ліміт на скид.
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9.12. Додаток.
Акт про відбір проба (взірцева форма)

АКТ №___•_____
про відбір контрольної вибіркової проби стічних вод для проведення

головного і контрольного хім ічних аналізів 
Вид проби: Разова

«_____ » _______________ 200___р. ■ м. Новомосковськ
Мною, представником Новомосковського ПУВК! ________________________
відповідно до «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі 
системи каналізації населених пунктів України» здійснено відбір проб стічних
вод Абонента (Договір №_________ ) для проведення головного і контрольного
аналізів_________________ __________________ __ ___ _ ________ _______________ _
в присутності_____ _________ _ ___ __________  ________________________

(посада, ГІ.І.ІІ. представника)
Адреса об’єкта

Ч/ч
Позначення

контрольного
колодязя

Час відбору Температура 
стічних вод, °С

Ідентифікаційна 
табличка 

КК (є/нома)

і.

2.

3.

4.

5.

Проби для проведення контрольного аналізу запломбовано (пломба ЛВК-
_____ ____________ ____ ________) та передано Абонентові.

З правом проведення контрольного аналізу та порядком використання 
результатів ознайомлений:

(підпис представника Абонента) (посада) (П.І.Б.)

(підпис представника ПУВКГ) (посада) (П.І.Б.)

(підпис представника ПУВКГ) (посада) (П.І.Б:)
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9.13. Додаток
Акт про контрольний аналіз проб

А К Т № __________
про контрольний аналіз проб стічних вод

«____ » ___________  200__р. м. Новомосковськ
відповідно до Акту про відбір вибіркової проби
№ _______ від «______» _________________200 __  р.

Підстава: рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від
« ________ » ___________________________2 0 0 ___ р . № _ ______________
Комісією у складі:
представника Водоканалу в особі______________ ___________________________

(посада)

(прізвище, ім’я, по батькові представника)
представника Підприємства_______________________________'_____________________

(посада)
в особі___________________________ __________________________________ ______

(прізвище, ім’я, по батькові представника)
в присутності представника Лабораторії _____________________________ _

(посада)
в особі______________ _____________  ________________________________ ________

(“Прізвище, ім’я по батькові представника) 
відповідно до «Правил приймання стічних вод підприємства у систему міської 
каналізації м. Новомосковська» проведено:

• Зняття пломб з контрольних проб.
• Опечатування проб для арбітражного аналізу.

Ч.ч. Позначка про стан пломби 
проби для аналізу Час Позначка про опечагуван | 

проби для арбітражного аналізу і
1.
2.
3.
4.

Проби передано лабораторії для проведении контрольного аналізу.
Контрольні проби для арбітражного аналізу опечатано та передано на зберігання Водоканалу.
При відсутності результатів контрольного аналізу всі розрахунки виконуються відповідно до результату 
головного аналізу Водоканалу. Про закінчення аналізу Лабораторія зобов’язана повідомити Водоканал 
телефонограмою (т. 2-44-92). Результати контрольного аналізу проб доводяться до Підприємства і 
Водоканалу не пізніша 72 год. після закінчення аналізу
З порядком застосування результатів арбітражного аналізу Проб погоджуюсь. З правом та порядком 
проведення аналізу контрольних проб ознайомлений.

(підпис представника Підприємства) (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис представника Водоканалу) (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис представника Лабораторії)
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9.14. Додаток
Акт про арбітражний аналіз проб

АКТ № ■
про арбітражний аналіз проб стічних вод

«_______ » ______________________ 200___р. м. Новомосковськ
відповідно до Акту про відбір вибіркової проби
№ _______ від «____ » _________________ 200 р.

Підстава: рішення міськвиконкому від «______» ______________ 200 _  р. № ______
Комісією у складі:
представника Водоканалу в особі ................. ............................... ................ _ _ _

(посада)

(прізвище, ім’я ,по батькові представника)
представника Абонента ____________________________________

(посада)
в особі______ _____________________________ . ________

(прізвище, ім’я, по батькові представника)
в присутності представника Лабораторії _ _ _ _ _ _ ___ __

(назва лабораторії)
в особі............................................................. _ _ ..... .........

(посада)

(прізвище, ім’я, по батькові представника) 
відповідно до „Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської 
каналізації м. Новомосковська» проведено зняття пломб з контрольних проб

Ч.ч. Позначка про стан пломби 
проби для аналізу Час 1 Іерслік показників якості 

для аналізу
1.
2.
3.
4.

Проби передано Лабораторії для проведення арбітражного аналізу.
Результати арбітражного аналізу проб доводяться до Абонента і Водоканалу протягом 72 
год. після закінчення аналізу.
З правом та порядком застосування результатів арбітражного аналізу контрольних проб
ознайомлений.

(підпис представника Підприємства) (прізвище, ім’я по батькові)

(підпис представника Водоканалу) (прізвище, ім’я по батькові)

(підпис представника Лабораторії) (прізвище, ім’я по батькові)
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Додаток 9.15.
Таблиця для розрахунку коефіцієнта, 
(до п. 7.4.3.)

Кл Кп + Е к р  (-Кп)

\СО Т!
ДЄСЯТ1\ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 1.01 1.01 1.02 1.02
0.2 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 103 1.04 1.04
0.3 1.04 і. 04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.06 1.07
0.4 1.07 1.07 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.10 1.10 1.10
0.5 1.11 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1 14
0.6 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 1 18 1.19 ! .19
0.7 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 122 1.23 1.23 1.24 1.24
0.8 1.25 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30
0.9 1.31 1.31 132 .1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36
1.0 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43
1.1 1.43 1.44 1.45 1.45 1.46 1.17 1.47 1.48 149 1.49
1.2 1.50 1.51 1.52 1.52 1.53 154 1.54 1.55 1.56 1,57
1.3 1.57 1.58 1.59 1.59 1.60 1.61 1.62 1.62 1.63 1.64
1.4 1.65 1.65 1.66 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72
1.5 1.72 .3.73, 1.74 1.75 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.79
1.6 1.80 1.81 1.82 1.83 1.83 1.84 1.85 1.80 1.87 1.87
1.7 1.68 1,69 1.90 1.91 1.92 1.92 1.93 1.94 1.95 1.98
1.8 1.97 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.02 2.03 2.04
1.9 2.05 2.06 2.07 2.08 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13
2.0 2,14 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.20 2.21
2.1 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.28 2.29 2.30
2.2 2.3 і 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2..36 2.37 2.38 2.39
2.3 2.40 2.4! 2.42 2.43 2.44 2.45 2.45 2.40 2.47 2.48
2.4 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.55 2.56 2.57
2.5 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 ' 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67
2.6 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76
2.7 2.77 2.78 2.79 2.80 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85
2.8 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.04 2.95
2.9 2.96 2.96 2.97 2.98 2.99 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
3.0 3,05 3.06 3.07 3.08 3.09 310 3.11 3.12 3.13 3.14
3.1 3.15 3.15 3.16 3.17 3.16 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23
3.2 3.24 3.25 3.26 3.27 3,26 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33
3.3 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.39 3.40 3.41 3.42
3.4 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.40 3.50 3.51 3.52
3.5 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62
3.6 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.71
3.7 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.60 3.81
3.8 3.82. 3.83 3,84 3.85 3,86 3.87 3.88 3.89 3.90 3.91
3.9 3.92 3.93 3.94 3.95 3.96 3.97 3.08 3.99 4.00 4.01

Приклад: Кп + 0,82 Кп + ЕХ П  (-Кп) = 1,26 
Кп > =4 Кп + ЕХ П  (-Кп) = Кп
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Додаток 9.16.

ДО П У С ТИ М И Й  ВМ ІСТ ВАЖ КИХ М ЕТАЛІВ В ОСАДАХ  
С ТІЧ Н И Х  ВОД ТА ЕФ ЕКТИ ВН ІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ  

М ЕТАЛІВ Н А  М ІСЬКИ Х ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

№
п/п. Важкий метал

Максимально допустимий 
вміст важких металів в 
осадах ОСК, г/г сухої 

речовини

Орієнтована 
ефективність 

видалення важких 
металів на ОСК, Кр

1 2 3 4
1. Стронцій 300 0,14

2. Свинець 750 0,50

3. Ртуть 15 ().(>()

4. Кадмій 30 і ;

5. Нікель 200 0,50

6. Хром (+3) 750 0,50

7. Марганець 2000 _
8. Цинк 2500 0,30

9. Мідь 1500 0,40

10. Кобальт 100 0,50

11. Залізо 25000 0,50


