
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

20 квітня  2017   року            м. Чернігів    № 181 

 

 

 

 

 

Про затвердження нормативів  

питного водопостачання для 

споживачів комунального 

підприємства «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради  

  

 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

питну воду та питне водопостачання», постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1107 від 25 серпня 2004 року «Про затвердження Порядку розроблення та 

затвердження нормативів питного водопостачання» та з метою підвищення 

якості комунальних послуг, виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити нормативи питного водопостачання  для споживачів 

комунального підприємства  «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, 

що додаються. 

2. Комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської 

міської ради (Малявко С.М.): 

2.1. Забезпечити необхідні обсяги постачання  води  відповідно до 

затверджених нормативів питного водопостачання населення. 

2.2. Проводити розрахунки за надані населенню послуги з 

водопостачання та водовідведення у житловому фонді, не обладнаному 

засобами обліку, за встановленими нормативами питомого водоспоживання. 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2014 року 

№ 112  «Про затвердження норм використання води споживачами м. 

Чернігова» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення 

рішення до 01 травня 2017 року. 



5. Рішення набирає чинності з 01 травня 2017 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Черненка А. В.  

 

 

 

 Міський голова                                                                            В. А. Атрошенко 

 

 

Секретар міської ради                     В. Е. Бистров 

 

 

 

 

ДОДАТОК 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                       Чернігівської міської ради 

                                                                        20 квітня  2017 року  № 181 

 

Нормативи  питного водопостачання для споживачів комунального 

підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 

 

№ 

з/п 

 

Споживачі Одиниця 

виміру 

Норми витрат води, л/добу 

загальна 

норма 

холодної 

води 

гарячої 

води 

1 2 3 4 5 6 

1. Багатоквартині житлові будинки та 

гуртожитки: 

1 мешка-

нець 

   

1.1 - з водопроводом та каналізацією, без 

ванн та/або душу 

---#--- 130 130  

1.2 - з водопроводом і каналізацією, з 

ваннами  та/або душами , з 

водонагрівачами різних типів 

---#--- 290 290  

1.3 - з водопроводом і каналізацією, 

централізованим гарячим 

водопостачанням (ЦГВ), з ваннами 

та/або душами 

---#--- 360 240 120 

1.4 - те ж саме при відсутності подавання 

гарячої води 

---#--- 260 260  

1.5 - з водопроводом і каналізацією, без 

централізованого гарячого 

водопостачанням (ЦГВ), із 

загальними кухнями, без душових 

---#--- 85 85  



1.6 - з водопроводом і каналізацією, 

централізованим гарячим 

водопостачанням (ЦГВ), із 

загальними кухнями та душовими 

---#--- 160 110 50 

1.7 - те ж саме при відсутності гарячої 

води 

---#--- 120 120  

1.8 - з водопроводом і каналізацією, 

централізованим гарячим 

водопостачанням (ЦГВ), із душовими 

при житлових кімнатах у кожній 

секції будинку  

---#--- 205 125 80 

1.9 - те ж саме при відсутності гарячої 

води 

 

---#--- 135 135  

1 2 3 4 5 6 

2.  Приватні та малоквартирні житлові 

будинки: 

1 мешка-

нець 

   

2.1 - з користуванням водою з вуличних 

водорозбірних колонок 

---#--- 60 60  

2.2 - з користуванням водою з дворових 

водорозбірних колонок або 

водорозбірних кранів 

---#--- 75 75  

2.3 - з водопроводом та каналізацією або 

місцевою каналізацією (вигрібом) без 

ванн та/або душу 

---#--- 145 145  

2.4 - з водопроводом і місцевою 

каналізацією (вигрібом), з ваннами  

та/або душами, з водонагрівачами 

різних типів 

---#--- 165 165  

2.5 - з водопроводом і каналізацією, з 

ваннами  та/або душами, з 

водонагрівачами різних типів 

---#--- 265 265  

3.  Витрати води на утримання худоби: 

 

на 1 

голову 

   

3.1 - корова ---#--- 80 80  

3.2 - молодняк великого рогатого скоту ---#--- 30 30  

3.3 - свиня доросла ---#--- 25 25  

3.4 - кінь ---#--- 80 80  

4.  Витрати води на поливання: 1м. кв.    

4.1 - покриття із трави ---#--- 3 3  

4.2 - зелених насаджень, газонів та 

квітників 

---#--- 6 6  

4.3 - теплиць ґрунтових зимових ---#--- 15 15  

4.4 - теплиць стелажних зимових ---#--- 6 6  



4.5 - парників усіх типів ---#--- 6 6  

4.6 - утепленого ґрунту ---#--- 6 6  

4.7 - присадибної ділянки ---#--- 6 6  
Примітка  1. До водонагрівачів різних типів відносяться: газові електро-, водонагрівачі проточні або 

бойлери, водопідігрівачі на твердому паливі. 

Примітка  2. У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином 

індивідуальні прилади обліку і в його помешканні не зареєстровано жодної особи, нарахування 

за послуги водопостачання та водовідведення проводити на 1 особу. 

Примітка  3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. 

Кількість поливань за добу приймати одне. Планова кількість днів поливання посадок у 

відкритому грунті   - 90 днів на рік. Період застосування норми на поливання насаджень на 

присадибних ділянках – з квітня по серпень. 

Примітка  4. Громадянам міста, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки, дозволяється 

використовувати воду з міського водопроводу на поливання з 23-00 год. до 6-00 год. без 

використання шлангів, не перевищуючи норми витрат води. 

 

Секретар міської ради       В. Е. Бистров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


