
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

26.02.2013                                                                                                         №   82  

 

Про раціональне ведення водного  

господарства міста 

 
З метою підвищення якості комунальних послуг, що надаються 

населенню, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про питну воду та питне водопостачання», «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», Водного кодексу 

України, постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630            

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору 

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення», від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження 

Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження 

якості», Правил користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 27.06.2008 № 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 19.02.2002 № 37, Правил приймання та скиду 

(водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації                                

м. Дніпропетровська, затверджених рішенням виконкому міської ради                       

від 25.12.2012 № 1895, Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид 

промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, 

затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 19.02.2002 № 37, враховуючи вимоги Програми 

«Питна вода м. Дніпропетровська на 2006 – 2020 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 30.11.2005 № 22/31, з метою раціонального 

розподілу та використання, а також зниження непродуктивних витрат, питної 

води, згідно з листом департаменту комунального господарства та  

капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 13.04.2012                   

вх. № 3/1683 виконком міської ради  



В И Р І Ш И В : 

 
1. Зобов'язати Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» 

Дніпропетровської міської ради забезпечувати постачання питної води 

населенню і суб’єктам господарювання та відведення господарчо-побутових 

стоків від цієї групи споживачів.  

У разі цілодобової відсутності води в окремих районах міста зобов'язати 

виконкоми районних у місті рад забезпечити споживачів питною водою 

спеціальними транспортними засобами. 

 
2. Затвердити: 

 
2.1. Середні норми споживання питної води населенням                                     

м. Дніпропетровська  (додаються), розроблені ТОВ «Дніпроводпроект». 

 
2.2. Експлуатаційні норми витрат питної води суб’єктами 

господарювання м. Дніпропетровська  (додаються). 

 
3. Для суб’єктів господарювання встановити норми водоспоживання та 

водовідведення:  

 
3.1. За наявності технічних умов - згідно з виконаними технічними 

умовами на підключення об'єкта абонента до мереж водопостачання                 

та водовідведення. 

 
3.2. У разі відсутності технічних умов (існуючі раніше побудовані мережі 

до об'єкта): 

- згідно з балансом водопостачання та водовідведення, виконаним 

проектною організацією; 

-  згідно з експлуатаційними нормами (п. 2.2 цього рішення).  

Зобов'язати керівників суб’єктів господарювання суворо дотримуватись 

умов договору на надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення. Попередити їх про персональну відповідальність за 

перевитрати питної води понад норми, передбачені договором. У разі 

перевитрат води понад зазначені у договорі норми стягувати плату з 

підприємств, установ, організацій у п'ятикратному розмірі від діючого тарифу. 

 
4. Усім суб’єктам господарювання (незалежно від форм власності та 

відомчої належності) суворо дотримуватись норм рівня вмісту забруднюючих 

речовин у стічних водах та нести відповідальність за якісний склад стічних 

вод, які очищуються на власних локальних очисних спорудах. 

Покласти відповідальність за додержання норм рівня вмісту 

забруднюючих речовин у стічних водах на керівників суб’єктів 

господарювання.  



5. У разі повної відповідності якості стічних вод Правилам приймання 

стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених 

пунктів України, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України  від 19.02.2002 № 37, та умовам 

укладених договорів суб’єкти господарювання сплачують за послуги 

водовідведення за тарифами, встановленими згідно з чинним законодавством. 

При перевищенні  рівня  вмісту забруднюючих  речовин  у  стічних 

водах, що скидаються у міську каналізацію, порівняно із встановленими 

допустимими  концентраціями (ДК) суб’єкти господарювання сплачують                 

КП «Дніпроводоканал» плату за скид понаднормативних забруднень, яка 

нараховується згідно з розділом 3 Інструкції про встановлення та стягнення 

плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації 

населених пунктів, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37.  

 

6. З метою зменшення енергоспоживання та економії коштів бюджетним 

підприємствам, установам, організаціям встановити прилади обліку питної 

води та щорічно у січні надавати КП «Дніпроводоканал» кошторис, 

затверджений організацією, що здійснює фінансування, визначає розмір 

виділених коштів бюджетами різних рівнів на сплату послуг водопостачання та 

водовідведення.   

Покласти відповідальність за встановлення приладів обліку питної води 

та своєчасність надання інформації про розмір виділених коштів на керівників 

бюджетних підприємств, установ, організацій. 

 

7. Житлово-експлуатаційним підприємствам, юридичним особам,       

ЗАТ «Зеленбуд»: 

 

7.1.  Проводити одноразовий полив зелених насаджень із спеціальних 

кранів та поливальних водопроводів з 22.00 до 5.00. 

Полив зелених насаджень по проспектах Карла Маркса, Гагаріна, а також 

площ зелених насаджень, проводити з 8.00 до 10.00 та з 16.00 до 18.00. 

Початок поливного сезону – 15 квітня, кінець – 15 жовтня. 

 

7.2. Надавати до 15 квітня КП «Дніпроводоканал» перелік та розмір 

площ поливу. 

Покласти відповідальність за додержання режиму поливу на керівників 

відповідних суб’єктів господарювання. 
 

8. Виконкомам районних у місті рад спільно із ЗАТ «Зеленбуд»                       

у місячний термін до початку поливного сезону вирішити питання закріплення 

парків, квітників та інших поливних територій, визначити платника                         

і повідомити про це КП «Дніпроводоканал». У разі відсутності власника 

поливної системи заборонити її експлуатацію. 
 



9. Установити поливний сезон для мешканців приватного сектора                    

з 15 квітня до 15 вересня. 
 

10. Усім споживачам: 
 

10.1. Забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних  

представників КП «Дніпроводоканал» до водопровідних або каналізаційних 

мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, 

опломбування або розпломбування приладів обліку, а також для виконання 

відключення і обмеження споживання. 

Покласти відповідальність за надання доступу до водопровідних або 

каналізаційних мереж на керівників суб’єктів господарювання  та фізичних 

осіб - власників житла. 
 

 10.2. При наявності централізованого водопроводу та локальних джерел 

водопостачання (свердловини, колодязі) для визначення фактичного об'єму 

водовикористання водопровідні вводи обладнати приладами обліку. 
 

10.3. Вжити заходів для проведення своєчасних розрахунків за спожиту 

питну воду та скид стічних вод щомісячно. 

Покласти відповідальність за своєчасність розрахунків на керівників 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб - власників житла.  
 

11. Підприємствам - виконавцям житлово-комунальних послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісяця надавати 

КП «Дніпроводоканал» інформацію про зміну кількості зареєстрованих осіб у 

квартирах будинків, які перебувають на їх обслуговуванні.  

Покласти відповідальність за своєчасність надання інформації на 

керівників підприємств, визначених виконавцями житлово-комунальних 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 
 

12. З метою підвищення фінансової дисципліни КП «Дніпроводоканал» 

(Орел К.Є.) вжити таких заходів: 

 

12.1. Систематично друкувати в газеті «Наше місто» і на сайті 

http://www.dniprovodokanal.dp.ua матеріали щодо заходів раціонального 

водовикористання. 

 

12.2. Плату за скид понаднормативних забруднень стягувати за весь 

об’єм стічних вод, скинутих абонентом протягом місяця, коли було 

зафіксовано перевищення ДК.  

У випадках систематичного порушення 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 19.02.2002 № 37, плату за скид 

понаднормативних забруднень стягувати за три місяці (місяць, в якому 

відібрана проба, та двох попередніх місяців). 



 

12.3. Проводити нарахування пені за несвоєчасну оплату абонентами 

спожитих послуг з водопостачання і водовідведення відповідно до умов 

договору. 

 

12.4. Обмежувати питне  водопостачання/водовідведення до рівня 

екологічної броні абонентам, які мають заборгованість за спожиті послуги 

водопостачання та водовідведення, понаднормативні нарахування, борги за 

перевищення ДК, несплачену пеню. 

 

12.5. Проводити розрахунки споживачам за показаннями приладів обліку 

питної води, на які поширюється державний метрологічний нагляд, якщо вони 

пройшли періодичну повірку або державну метрологічну атестацію. 

 

12.6. У разі непроведення періодичної повірки квартирних, будинкових, 

загальнобудинкових приладів обліку питної води, або виявлення несправності 

приладів обліку, проводити розрахунки мешканцям за нормою 

водовикористання, відповідно до ступеня благоустрою квартир та кількості 

зареєстрованих осіб (власників). 

  

12.7. Для пільгових категорій громадян проводити нарахування з 

відповідною процентною знижкою плати на житлово-комунальні послуги у 

межах середніх норм витрат питної води населенням м. Дніпропетровська, 

керуючись п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору 

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення». 

 

12.8. У випадку відсутності приладу обліку розрахунки об’ємів на 

зрошування садибних ділянок виконувати за нормою 8 л на добу на 1 м2 площі 

відкритого ґрунту та 0,5 л на добу на 1м2 площі закритого ґрунту (асфальтне 

покриття, тротуарна плитка тощо) згідно з Методикою корегування об’ємів 

води на полив в приватному секторі в залежності від зволоженості року 

(розроблена Дніпропетровським державним аграрним університетом),  яка 

визначає дефіцит вологи у ґрунті та коригує норми відповідно до кількості 

опадів у літній період, з урахуванням розміру прибудинкової території (сад, 

город). 

У разі відсутності можливості або небажання обробляти присадибну 

ділянку, зазначену в технічному плані домоволодіння (сад, город), за заявою 

абонента до початку поливного сезону та на підставі щомісячних обстежень 

представником КП «Дніпроводоканал» протягом усього поливного сезону з 

оформленням відповідних двосторонніх актів проводити розрахунки без 

урахування об’ємів водоспоживання на полив. 
 



12.9. У разі відсутності зареєстрованих у квартирі багатоквартирного 

будинку або приватному будинку осіб та неопломбування запірних вентилів на 

водопровідних вводах проводити нарахування послуг з розрахунку кількості 

осіб.  
 

13. Затвердити Порядок звільнення наймачів (власників) квартир 

(приватних будинків) та членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності від 

оплати за послуги холодного і гарячого водопостачання та водовідведення 

(додається).  
 

14. У разі ненадання, надання не в повному обсязі, зниження якості 

послуг проводити перерахунки розміру плати за послуги відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151 «Про 

затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження 

якості» на підставі акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушень 

кількісних і якісних показників послуг, що складається споживачем, 

балансоутримувачем та виконавцем, за підписами відповідальних осіб. 
 

15. Рішення виконкому міської ради від 20.12.2004 № 3884                               

«Про раціональне ведення водного господарства міста» визнати таким, що 

втратило чинність. 
 

16. Це рішення опублікувати в газетах «Наше місто» та на сайті 

http://www.dniprovodokanal.dp.ua 
 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Медведчука В.М. 

 

 

 
Міський голова                        І.І. Куліченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

міської ради 

26.02.2013   №  82 

 

 
 

ПОРЯДОК 

звільнення наймачів (власників) квартир (приватних будинків) та членів їх 

сімей за період їх тимчасової відсутності від оплати за послуги холодного і 

гарячого водопостачання та водовідведення 

 
1. Наймач (власник) квартири (приватного будинку) та члени його сім’ї 

за період тимчасової відсутності мають право на несплату вартості ненаданих 

послуг з холодного та гарячого водопостачання, водовідведення при 

дотриманні певних умов: 

 
1.1. У разі  тимчасової відсутності всієї сім’ї: при відключенні 

виробником (надавачем) послуг холодної та гарячої води, опломбуванні 

запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок) та зняття пломб і 

відновлення послуг виробником (надавачем) - за письмовою заявою наймача 

(власника) квартири (приватного будинку). 

При цьому наймач (власник) квартири (приватного будинку) повинен 

надати в районні дільниці КП «Дніпроводоканал» такі документи: 

- заява про відключення холодної і гарячої води та опломбування 

запірних вентилів із зазначенням періоду тимчасової відсутності; 

- акт КП «Дніпроводоканал» про відключення та опломбування вентилів 

холодної і гарячої води. 

 
1.2. У разі  тимчасової відсутності одного або декількох членів сім’ї: за 

умови подання протягом місяця в районні дільниці КП «Дніпроводоканал» 

документів, що підтверджують факт відсутності одного або декількох членів 

сім’ї, а саме: 

- заява про тимчасову відсутність одного або декількох членів сім’ї із 

зазначенням періоду та місця перебування; 

- довідка підприємства - виконавця послуг з утримання будинку і споруд 

та прибудинкової території про склад сім'ї із зазначенням усіх зареєстрованих 

осіб у квартирі (приватному будинку); 

- документ, що підтверджує факт перебування одного або декількох 

членів сім’ї в іншому місці відповідно до Закону України «Про свободу 

пересування» (документ повинен містити кутовий штамп з реєстраційним 

номером, дату видачі, бути засвідчений печаткою); 

- для працюючих – довідка з місця роботи про перебування у відпустці, 

відрядженні (із зазначенням терміну відпустки, відрядження); 

- для виїжджаючих за межі України – копія документа зі штампом про 

перетин кордону.  



 

2. Перерахунок за послуги з холодного та гарячого водопостачання і 

водовідведення проводиться: 

 

2.1. У випадку, передбаченому п. 1.1 цього Порядку, після відновлення 

надання послуг, якщо не порушено цілісності пломб мереж. 

При порушенні цілісності пломб на запірних вентилях перерахунок не 

проводиться. 

 

2.2. У випадку, передбаченому п. 1.2 цього Порядку, після надання 

документа, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім’ї, 

не пізніше місячного терміну. 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

комунального господарства  

та капітального будівництва  

Дніпропетровської міської ради                                                     В.В. Лисий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


