
  

 

Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради                   

«Про затвердження Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж міста Чернігова в новій редакції» 

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Водним кодексом України, Законом України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Законом України «Про житлово-

комунальні послуги», Законом України «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання», Законом України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Правилами користування системами 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в 

населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008 (у редакції 

наказу Міністерства розвитку громад та територій України №97 від 19.04.2021), 

Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету 

України по житлово-комунальному господарству №30 від 05.07.1995, з метою 

приведення у відповідність до норм чинного законодавства України місцеве 

регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання 

(підключення) до систем централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення міста Чернігова, попередження самовільних 

приєднань (підключень) до водопровідних та/або каналізаційних мереж, 

підвищення ефективності роботи мереж і безпеку їх експлуатації, виконавчий 

комітет Чернігівської міської ради вирішив: 

1. Затвердити Правила приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж міста Чернігова в новій редакції (далі – Правила), що 

додаються. 

2. Визнати такими, що втратили чинність Правила приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова, 

затверджені рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21 

липня 2016 року № 314 «Про затвердження Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова». 

3. Комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської 

ради (Малявко С. М.), забезпечити у строк протягом двох років з дня набуття 

чинності цього рішення, проведення інвентаризації проєктної документації на 

предмет її наявності у споживачів послуг централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення і відповідності вимогам законодавства 

на момент її видачі та забезпечити приведення проєктної документації з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-21#n14


приєднання (підключення) до мереж централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення у відповідність до норм чинного 

законодавства України. 

 4. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н.М.) у десятиденний 

строк з дня прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення в друкованих 

засобах масової інформації.  

  5. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.  

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Геращенка В.М.  

 

 

Міський голова        Владислав АТРОШЕНКО  

 

 

Секретар міської ради       Олександр ЛОМАКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


