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Про затвердження нормативів  питного 

водопостачання для населення  

 

 

           Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,  

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004р. № 1107 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного 

водопостачання», відповідно до наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 27.09.2005р. № 148 «Про 

затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання для 

населення», на підставі звіту Державного підприємства «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» про науково-

технічну розробку «Розробка та наукове обґрунтування нормативів питного 

водопостачання для населення м. Івано-Франківська», враховуючи звернення 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та додані до нього листи про 

погодження нормативів Івано-Франківської центральної міської клінічної 

лікарні, Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації, сектору в Івано-Франківській області 

Державного агенства водних ресурсів України, виконавчий комітет міської 

ради 

                                                           в и р і ш и в :  

 

     1. Затвердити терміном на 3 роки нормативи питного водопостачання для 

населення м. Івано-Франківська (додаються). 

 2. Рішення набуває чинності з 01.04.2017 р., але не раніше оприлюднення в 

засобах масової інформації. 

     3. Відділу патронатної служби міської ради (В. Дротянко) оприлюднити 

дане рішення в газеті «Західний кур’єр». 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови М. Вітенка.  

 

    Міський голова              Руслан Марцінків



                                                                          Додаток 

                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                 міської ради 

                                                             від______________№______ 

 

                                                           

 

                                                               Нормативи 

питного водопостачання для населення м. Івано-Франківська  

 

  № 

з/п 

Види благоустрою житлового 

фонду 

Норми 

споживання 

послуг з 

централізованого 

постачання 

холодної 

води на 1 особу 

Норми 

споживання 

послуг з 

централізованого 

водовідведення на 

1 

особу 

л/добу м3/міс л/добу м3/міс 

                                        БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ                                                                    

   1 

З централізованим гарячим 

водопостачанням та 

опаленням 

   215 

 

     6,6 

 

       215      6,6 

2 

Без централізованого гарячого 

водопостачання з 

водопідігрівачами різних 

типів* 

 

   247 7,5 247    7,5 

3 

З індивідуальною системою 

опалення і гарячого 

водопостачання 

   289      8,8 289 8,8 

                                                                         ГУРТОЖИТКИ 

   1 
Із зальними кухнями і 

душовими 
    144 4,4       144 4,4 

                                    ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА 

   1 

З централізованим гарячим 

водопостачанням та 

опаленням    228        6,9       228       6,9 

   2 

Без централізованого гарячого 

водопостачання з 

водопідігрівачами різних 

типів*    263        8,0       263       8,0 

   3 

З індивідуальною системою 

опалення і гарячого 

водопостачання    312        9,5       312       9,5 



      ІНШІ (багатоквартирні житлові будинки і житлові будинки приватного 

сектора) 

   1 

З користуванням водою з 

дворових водозабірних 

колонок або дворових 

водозабірних кранів 

    67       2,0        67      2,0 

   2 
Без ванни (душової кабіни) і 

без санвузла 
   100       3,0       100      3,0 

   3 
Без ванни (душової кабіни), з 

санвузлом 
   120       3,6       120      3,6 

 

Примітка: Для даного виду благоустрою до водопідігрівачів різних типів 

відносяться: електропідігрівачі (електробойлер або проточний 

водопідігрівач), газові водопідігрівачі  

(газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради                                                                                          І. Шевчук



 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Івано-Франківської міської ради 

«Про затвердження нормативів  питного водопостачання для населення»  

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання  
Діючі норми питного водоспоживання для аселення міста Івано-

Франківська встановлені ще в 1999 році. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2004р. № 1107 «Про затвердження Порядку 

розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» (далі 

Порядок) перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один 

раз на три роки. 

Згідно з п. 4 Порядку нормативи затверджуються органами місцевого 

самоврядування. Державним підприємством «Накуово-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено 

нові нормативи водокористування для населення, які погоджені з місцевими 

органами з питань охорони здоров’я, охорони навколишнього природного 

середовища та водного господарства. 

Проектом даного рішення передбачається затвердити нові нормативи 

питного водокористування для населення міста Івано-Франківська. 

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки відповідно до ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні 

послуги» затвердження норм споживання комунальних послуг належить до 

повноважень виконавчого комітету. 

 

2. Цілі регулювання  
Метою прийняття рішення виконавчого комітету міської ради 

підготовлено з метою виконання вимог чинного законодавства щодо 

встановлення необхідних обсягів постачання питної води, а також для 

планування господарської діяльності підприємств питного водопостачання. 

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей.  

 
Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення  

всього без змін  
Відсутні - Недотримання 

законодавства, з питань 

перегляду нормативів 

водоспоживання ; 

- Відсутність правових  

умов планування 

господарської діяльності 

підприємств при 

встановленні необхідних 

обсягів постачання води 



Обраний спосіб 

регулювання  

- Дотримання законодавства, з питань 

перегляду нормативів водоспоживання ; 

- Відсутність правових  умов 

планування господарської діяльності 

підприємств при встановленні 

необхідних обсягів постачання води 

Відсутні 
 

За допомогою ринкових 

механізмів  

Відсутні  Відсутні 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблем  
Для розв’язання проблеми пропонується встановити нормативи 

питного водопостачання в обсягах, визначених ліцензійною організацією та 

погоджених місцевими органами з питань охорони здоров’я, охорони 

навколишнього природного середовища та водного господарства. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту  
 

Прийняття виконавчим комітетом проекту рішення дозволить 

водопостачальним підприємствам спланувати господарську діяльність, 

встановити норми споживання води споживачам, які не мають лічильників 

обліку холодної води, для розрахунків оплати за послуги водопостачання. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат.  
Визначення очікуваних результатів в результаті прийняття 

запропонованого регуляторного акту припускає наведення аналізу вигод та 

витрат, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється дія цього 

акта.  

Даний регуляторний акт певним чином впливає надавачів послуг, 

громадян та органів місцевого самоврядування, які мають різний характер і 

соціальний ефект.  

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких 

поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.  

Базові групи  Вигоди  Витрати  

Міська влада  - дотримання 

законодавства у сфері 

водокористування; 

- створення умов для 

нормальної 

життєдіяльності 

людини; 

- встановлення 

науково-обгрунтованих 

Витрат не передбачається 



норм споживання води 

населенням  

Надавачі послуг  - Застосування 

науково-обгрунтованих 

норм споживання води 

населенням 

- Стимулювання 

населення до 

встановлення 

лічильників та 

економного 

використання води 

-  покращення умов для 

планування 

господарської 

діяльності 

підприємства; 

- зростанням доходів 

від мешканців, які 

користуються 

водопостачання без 

лічильників. 

 

Витрат  

не передбачається 

Населення міста  - Застосування 

науково-обгрунтованих 

норм споживання води 

населенням 

- Стимулювання 

населення до 

встановлення 

лічильників та 

економного 

використання води 

- Зростання витрат на 

оплату за водопостачання 

у зв’язку з збільшення 

норм 

 

 

7. Строк дії регуляторного акту  
Строк дії пропонується не обмежувати в часі.  

 

8. Показники результативності регуляторного акту  
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями:  

1. Кількість абонентів, які користуються послугами з водопостачання 

без лічильників. 

2. Кількість абонентів, які встановили квартирні лічильники впродовж 

року. 

 



3. Обсяг води, спожитий мешканцями, які не мають встановлених 

квартирних лічильників.  

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно 

основних положень регуляторного акта. 

5. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

регуляторного акта. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту.  
Базове відстеження результативності буде здійснюватись до набрання 

чинності цього регуляторного акту.  

Повторне – протягом року з дня набрання чинності, де будуть 

відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового 

відстеження результативності акту  

Для відстеження використовуватимуться дані комунального 

підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром».  

 

 

 

Перший заступник директора  

Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою       І. Сенчук 

 

 

 

 

 

 

 

                        



Пояснювальна записка до проекту рішення 

«Про затвердження нормативів  питного водопостачання для населення» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення розроблено Департаментом житлової, комунальної 

політики та благоустрою на підставі звіту Державного підприємства 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства» про науково-технічну розробку «Розробка та наукове 

обґрунтування нормативів питного водопостачання для населення м. Івано-

Франківська», звернення КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та доданих 

до нього листів про погодження нормативів Івано-Франківської центральної 

міської клінічної лікарні, Управління екології та природних ресурсів Івано-

Франківської обласної державної адміністрації, сектору в Івано-Франківській 

області Державного агенства водних ресурсів України. 

Нормативи питного водопостачання розроблені по групах будинків з 

врахуванням видів благоустрою житлового фонду. 

         2. Мета прийняття рішення. 

 Метою прийняття даного рішення є затвердження науково-

обгрунтованихобсягів постачання питної води для населення.  

3. Правові аспекти. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про питну воду та питне водопостачання»,  постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.08.2004р. № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та 

затвердження нормативів питного водопостачання», наказ Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

27.09.2005р. № 148 «Про затвердження Методики визначення нормативів 

питного водопостачання для населення». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

          5.  Позиція заінтересованих органів. 

          6. Регіональний аспект. 

          7. Громадське обговорення. 

          8. Прогноз результатів. 

 

 

Перший заступник директора Департаменту                                 І. Сенчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


