
 
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ________________ року № ______ 

 

Про затвердження науково-

обгрунтованих нормативів питного 

водопостачання та норм питомого 

водоспоживання населення, норм та 

обсягів споживання води і скидання 

стоків підприємств, установ і організацій  

з комунального водопроводу  

КП "Дрогобичводоканал"  

Дрогобицької міської ради 

 
 

З метою підвищення якості комунальних послуг, що надаються населенню, 

відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Закону 

України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», постанов 

Кабінету Міністрів України вiд 25.08.2004 №1107 “Про затвердження  Порядку 

розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання”, 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 

05.07.2019 № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і 

типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення”, Правил користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України затверджених наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України  27.06.2008 №190 (у редакції наказу 

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

ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація", на підставі 

науково-дослідної роботи “Розробка нормативів питного водопостачання та 

норм питомого водоспоживання населенням м. Дрогобича”, виконаної НДІ 

системних досліджень (м. Київ) на замовлення КП “Дрогобичводоканал” 

Дрогобицької міської ради за дорученням виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради від 29.07.2008 № 3-28/4347, керуючись ст. 1, ст. 31 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 



діяльності”, пп. 5 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:   

 

1. Затвердити: 

 науково-обгрунтовані нормативи питного водопостачання та норми 

питомого водоспоживання населення  з комунального водопроводу                   

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради  згідно з додатком № 1; 

 норми споживання води для підприємств, установ і організацій з 

комунального водопроводу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської 

ради  згідно з додатком № 2; 

 норми відпускання води  для ведення особистого господарства населенням, а 

також для колективного садівництва і городництва з комунального 

водопроводу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради  згідно з 

додатком № 3; 

 місячні обсяги споживання води і скидання стоків для підприємств, установ 

і організацій з комунального водопроводу КП “Дрогобичводоканал” 

Дрогобицької міської ради згідно з додатком № 4. 

2. Зобов'язати КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради : 

- забезпечити необхідні обсяги постачання населенню холодної води у 

відповідності із затвердженими нормативами питного водопостачання 

населення; 

- проводити розрахунки за надані населенню послуги з постачання 

холодної води і водовідведення у житловому фонді, не обладнаному засобами 

будинкового або поквартирного обліку холодної води, за встановленими 

нормами питомого водоспоживання населенням; 

- за наявності справних та своєчасно повірених засобів обліку холодної 

води розрахунки за надані послуги проводити виключно за показаннями цих 

засобів обліку; 

- у разі несправності засобів обліку холодної води, що не підлягають 

усуненню плату за послуги з моменту її виявлення  вносити згідно 

встановлених норм питомого водоспоживання; 

- посилити роботу з  встановлення приладів обліку води в житловому 

фонді;   

3. Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 

21.02.2019  № 20 “Про затвердження  науково-обгрунтованих нормативів 

питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населення, норм та 

обсягів споживання води і скидання стоків підприємств, установ і організацій  з 

комунального водопроводу КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської 

ради” визнати таким, що втратило чинність. 

4. Дане рішення набирає чинності з моменту підписання.  

 5. Вiдповiдальнiсть за виконання даного рiшення покласти на начальника 

КП ”Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради Р. Шагалу. 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови І. Германа. 

 

 

                   Міський голова                                                                   Тарас КУЧМА 



Візи: 

 

Начальник КП “Дрогобичводоканал”   

Дрогобицької міської ради Роман ШАГАЛА 

 

 

Начальник загального відділу Наталія БЕРМЕС 

 

 

Начальник відділу 

правового забезпечення Андрій ШВАЦЬКИЙ                                         

 

 

Перший заступник 

міського голови Ігор ГЕРМАН 
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