
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

  

Про заборону скиду  дощових та  

снігових стічних вод до мереж  

господарсько-побутової каналізаційної 

системи міста 

 

Керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", відповідно до Правил технічної експлуатації систем 

водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених 

наказом Державного комітету України по житлово-комунальному 

господарству від 05.07.95 № 30, Правил користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу 

України від 27.06.08 № 190, Правил приймання стічних вод підприємств у 

комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України , 

затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 19.02.02 № 37, з метою запобігання 

порушенням у роботі мереж і споруд господарсько-побутової каналізації, 

організації ефективного, безперебійного і надійного функціонування очисних 

споруд, зниження собівартості обробки стічних вод, економії електроенергії, 

реагентів і води, що витрачаються на технологічні цілі, виконком міської 

ради ВИРІШИВ:  
   

1. У мікрорайонах міста, де наявна роздільна система каналізації та 

здійснюється нове будівництво, категорично заборонити скидання в міську 

господарсько -побутову   каналізаційну мережу нормативно чистої, 

дренажної, поливально-мийної та дощової і снігової води.  

2. Зобов’язати власників та користувачів об’єктів багатоквартирних і 

індивідуальних житлових будинків, які, всупереч отриманим технічним 

умовам та нормативним вимогам, здійснили підключення зливової 

каналізації до міської господарсько-побутової каналізаційної мережі, 

ліквідувати такі підключення і організувати скид до системи зливової 

каналізації. 



3. Передбачити у міському бюджеті кошти на проектування та 

будівництво системи зливової каналізації у мікрорайонах міста де вона 

відсутня. 

4. Утворити комісію з представників департаменту міського 

господарства, КП «КШЕП» та КП « Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Ужгорода» для виявлення порушень у 

влаштуванні систем зливової каналізації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М.  

  

 

 

Міський голова                                Б. Андріїв 



Пояснююча записка  

до проекту рішення виконкому «Про приймання дощових стічних вод» 

 

 

Відповідно до розділу 4 «Загальні вимоги до складу та властивостей 

стічних вод, які скидають у міську каналізацію» Правил приймання стічних 

вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених 

пунктів України (затверджених наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 р. N 37 та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за N 

403/6691), «Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну 

мережу… нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води 

(при наявній  роздільній системі каналізації)» (п.4.3) 

 При видачі технічних умов КП «Водоканал м.Ужгорода» передбачає 

заборону підключення зливової каналізації до міської мережі каналізації у 

районах, де наявна роздільна система водовідведення. Однак, ці вимоги, у 

районах, де відсутня роздільна система каналізації  не виконуються з 

об’єктивних причин. У результаті склалася ситуація, коли фактичні обсяги 

стічних вод, що відводяться на каналізаційні очисні споруди, значно 

перевищують розрахункові, передбачені діючими тарифами та впливають на 

ефективну роботу мереж комунальної системи каналізації. 

У зв’язку з тим, що тільки третина території міста обладнана 

роздільною системою каналізації, вважаємо за доцільне передбачити кошти 

місцевого бюджету для проектування і будівництва системи зливової 

каналізації для подальшої організації скиду зливових вод. 

Наголошуємо на тому, що подальший розвиток інфраструктури міста в 

розрізі питань КП «Водоканал м.Ужгорода», можливий лише при наявних 

вільних потужностях каналізаційних очисних споруд. Оскільки збільшити 

існуючу потужність очисних споруд технологічно неможливо, то єдиним 

оперативним інструментом -  є обмеження потрапляння на каналізаційні 

очисні споруди дощових та снігових стоків через систему міської побутово-

фекальної каналізації.  

 

 


