
 

Проект рішення  

 

 

Від 22.02.2022                                                                                                                             №51 

 

 

Про затвердження нормативів питного  

водопостачання та норми споживання послуг  

з постачання гарячої води,  

з централізованого водопостачання  

та з централізованого водовідведення  

в Бурштинській міській територіальній громаді 

  

Розглянувши лист директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана (вих. лист № 54 від 

18.02.2022) щодо затвердження нормативів питного водопостачання та норми споживання 

послуг з централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної 

води, водовідведення в Бурштинській ТГ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів 

питного водопостачання», керуючись ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з 

постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення для населення у Бурштинській міській територіальній громаді (додаються). 

2. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з 

постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення для інших споживачів у Бурштинській міській територіальній громаді 

(додаються). 

3. Рішення виконавчого комітету щодо послуг з постачання гарячої води, з 

централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, в частинах, які не 

відповідають даному рішенню, вважати такими, що втратили чинність. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  виконавчого комітету  

від_________№____________ 

 

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання 

гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення для населення в Бурштинській міській територіальній громаді 

 

№ 
Види благоустрою житлового 

фонду 

Норми споживання 

послуг з 

централізованого 

водопостачання  

на 1 особу 

Норми споживання 

послуг з постачання 

гарячої води на 1 

особу 

Норми 

споживання 

послуг з 

централізованого 

водовідведення 

на 1 особу 

л/добу м3/міс л/добу м3/міс л/добу м3/міс 

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

1 

3 водопроводом та 

каналізацією, з 

централізованим гарячим 

водопостачанням (ЦГВ), з 

ваннами та/або душовими 

кабінками 

200 6 110 3,3 310 9,3 

2 

3 водопроводом та 

каналізацією, з 

водонагрівачами різних 

типів* 

200 6 - - 200 6 

ПРИВАТНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

1 

3 користуванням питною 

водою з дворових 

водозабірних колонок або 

кранів 

50 1,5 - - - - 

2 
3 водопроводом та без 

каналізації 100 3 - - 
  

3 
3 водопроводом та 

каналізацією 200 6 - - 200 6 

4 

3 каналізацією та без 

централізованого 

водопостачання 
190 5,7 - - 190 5,7 

5 

3 водопроводом та 

каналізацією, з 

централізованим гарячим 

водопостачанням (ЦГВ), з 

ваннами та/або душовими 

кабінками 

200 6 110 3,3 310 9,3 

ГУРТОЖИТКИ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО 

1 
Із загальними кухнями і 

блоками душових 80 2 50 1,6 130 3,6 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  виконавчого комітету  

від_________№____________ 

 

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання 

гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення для інших споживачів в Бурштинській міській територіальній 

громаді 

№ 

з/п 
Споживачі Од. вим. 

Норми споживання 

послуг з ЦППВ і ЦПГВ 
Водовідведення, 

л/д 

Норми 

ЦВ 
Питна 

вода, 

л/д 

Гаряча 

вода, л/д 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Готелі, пансіонати і 

мотелі, з пральнею 

1 меш-

канець 
50 70 120 24 

- категорії, з пральнею -“- 60 90 150 24 

- категорії, з пральнею -“- 90 100 190 24 

2. Лікувально-профілактичні 

та санітарно-

профілактичні заклади 

- із загальними ваннами та 

душами; 

1 ліжко 45 75 120 24 

- із санітарними вузлами, 

які близько до палат; 

-“- 110 90 200 24 

- інфекційні -“- 130 110 240 24 

3. Фізкультурно-спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі 

комплекси 

- з їдальнями на 

напівфабрикатах, без 

прання білизни; 

1 місце 30 30 60 24 

4. Навчально-освітні та 

спеціалізовані школи, 

професійно-навчальні 

заклади, вищі навчальні 

заклади, інститути 

підвищення кваліфікації 

тощо з душовими при 

гімнастичних залах і 

їдальнями, які працюють 

на напівфабрикатах 

1 учень 

(студент і 

1 

викладач) 

12 8 20 8 

5. Науково-дослідні 

інститути, проектні та 

конструкторські 

організації, установи 

органів управління та 

громадських організацій, 

бібліотеки та музеї, 

вокзали всіх видів 

транспорту тощо 

1 праці-

вник 

9 6 15 8 

6. Підприємства загального 

харчування  

- без приготування їжі; 

1 страва 1 1 2  

- з приготуванням їжі, яка 

реалізується в обідньому 

залі; 

-“- 8 4 12  



- з приготуванням їжі, яка 

реалізується на дому 

-“- 7 3 10  

7. Крамниці - продовольчі 

(без холодильних 

установок); 

1 прац. у 

зміну або 

20м2 торг. 

залу 

185 65 250 8 

- промтоварні 1 прац. у 

зміну 
12 8 20 8 

8. Поліклініки та амбулаторії 1 хворий 6 4 10 10 

  1 прац. у 

зміну 
18 12 30 10 

9. Аптеки - торговельний зал 

і допоміжні приміщення 

1 праці-

вник 
18 12 30 12 

 - лабораторія 

приготування ліків 
 255 55 310 12 

10. Перукарні 1 роб. 

місце в 

зміну 

33 33 66 12 

11. Кінотеатри, театри, клуби і 

дозвіллєво -розважальні 

заклади  

- для глядачів; 1 чол. 5 3 8 4 

 - для артистів -“- 15 25 40 8 

12. Стадіони і спортзали 

- для глядачів; 
1 місце 2 1 13 4 

 - для фізкультурників з 

урахуванням приймання 

їжі; 

1 чол. 20 30 50 11 

 - для спортсменів з 

урахуванням приймання 

їжі 

-“- 40 60 100 11 

13. Плавальні басейни 

- для глядачів; 1 місце 2 1 3 6 

 - для спортсменів 

(фізкультурників) з 

урахуванням приймання 

душа; 

1 чол. 40 60 100 8 

 - на поповнення басейну % 

місткості 
10 - - 8 

14. Лазні – для миття в 

мильній з полосканням у 

душі; 

1 відвіду-

вач 
180 120 1,0 3 

 - душова кабіна; -“- 120 240 360 3 

 - ванна кабіна -“- 180 360 540 3 

15. Пральні 

- механізовані 

1 кг сухої 

білизни 
50 25 75 - 

16. Виробничі цехи: 

- звичайні 

1 прац. у 

зміну 
14 11 25 8 

 - з тепловиділенням 

більше ніж 85 кДж на 

1м3/год 

-“- 21 24 45 6 

17. Душові в побутових 

приміщеннях промислових 

підприємств 

1 душова 

сітка у 

зміну 

230 270 500 - 

18. Заливання поверхні 

ковзанки 
1м2 0,5 - - - 

19. Витрати води на 

поливання 

- покриття із трави; 

-“- 3    

 - решти спортивних 

споруд 
-“- 1,5    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - удосконалених 

покриттів, тротуарів, 

майданів, заводських 

проїздів; 

-“- 0,5    

 - зелених насаджень, 

газонів і квітників 
-“- 3-6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

22.02.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

22.02.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                        А. Пергельський                                                                                            

22.02.2022 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                          Л. Сьома 

22.02.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про затвердження нормативів питного водопостачання та норми споживання послуг з 

постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення в Бурштинській міській територіальній громаді» 

   

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про затвердження нормативів питного водопостачання та норми споживання послуг з 

постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого 

водовідведення в Бурштинській міській територіальній громаді» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Проект рішення розроблено у зв’язку із зверненням директора КП «Житловик» 

Зіновія Шафрана (вих. лист № 54 від 18.02.2022) щодо затвердження нормативів питного 

водопостачання та норми споживання послуг з централізованого постачання гарячої води, 

централізованого постачання холодної води, водовідведення в Бурштинській ТГ 

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Основною метою прийняття даного проекту рішення є затвердження нормативів 

питного водопостачання і норм споживання комунальних послуг, які використовуються для 

визначення обсягів постачання питної води та комунальних послуг у разі відсутності або 

тимчасової несправності засобів обліку. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження 

Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», ст. 4 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, 

пов’язаних з оформленням інвентаризаційної справи. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 


