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⌐                                                          

Про затвердження Правил 

приймання стічних вод до 

систем централізованого водо-

відведення м. Кривого Рогу 

 

 

З метою забезпечення в м. Кривому Розі дії механізму приймання стіч-

них вод до систем централізованого водовідведення; відповідно до вимог                      

статей 13, 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», пункту 4 розділу І Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 01 грудня 2017 року №316 «Про затвердження Правил приймання 

стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення 

розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до 

систем централізованого водовідведення»; керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:  

 

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізовано-

го водовідведення м. Кривого Рогу (додаються). 

 

2. Визначити, що дія рішення розповсюджується на суб’єктів  господа-

рювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення 

та/або очищення стічних вод), та на юридичних осіб незалежно від форм 

власності й відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які 

провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті 

особи в контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, 

скидають стічні води до систем централізованого водовідведення м. Кривого 

Рогу або безпосередньо в каналізаційні очисні споруди міста. 

 

 3. Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької 

міської ради разом з комунальним підприємством «Кривбасводоканал» 

забезпечити виконання заходів з проведення базового, повторного та 

періодичного відстеження результативності дії рішення й інформування членів 

територіальної громади спільно з відділом преси та інформації апарату міської 

ради і виконкому й управлінням розвитку підприємництва виконкому 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Криворізької міської ради про зміст рішення в спосіб і термін, визначені 

Законом   України   «Про   засади   державної   регуляторної   політики  у   сфері  

 господарської діяльності». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

 

 

Міський голова                                                                Ю.Вілкул 
 
 

 


