
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 23.12.2021 № 315 

с. Руська Поляна 

 

Про затвердження норм споживання 

води за відсутності лічильників 

у населених пунктах Руськополянської 

територіальної громади 

 

Для організації планування, нормування та ефективної роботи підприємств 

сфери керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», 

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

України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення 

та затвердження нормативів питного водопостачання», враховуючи вимоги 

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», а також керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку 

з необхідністю визначення обсягів реалізації послуг із централізованого 

водопостачання під час укладання договорів із споживачами послуг та 

розрахунків за них, розглянувши клопотання керівників комунальних 

підприємств «Геронимівка» та «Поляна» Руськополянської сільської ради, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

З 01 січня 2022 року затвердити та ввести в дію: 

1. Одиницю виміру об’ємів послуг централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення – метр кубічний (м3). 

2. Затвердити норми споживання води за відсутності лічильників для 

забезпечення питних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб громадян, які 

користуються послугами з централізованого водопостачання у населених 

пунктах Руськополянської територіальної громади згідно з додатком. 

3. Зазначені норми застосовувати підприємствами житлово-

комунального господарства при нарахуванні плати за послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

4. Дане рішення набирає чинності з наступного дня після 

опублікування його на офіційному сайті Руськополянської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прудивуса А. Л. 

 

 

Сільський голова               Олег ГРИЦЕНКО 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.12.2021 № 315 

 

НОРМИ 

споживання води за відсутності лічильників для забезпечення 

питних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб громадян 

у населених пунктах Руськополянської територіальної громади 

 

Приватні житлові будинки 

 

№ 

п/п 

 

Види благоустрою житлового фонду 

Норми споживання послуг з 

централізованого постачання питної води 

на 1 особу 

л/добу м3/місяць 

1 З користуванням питною водою з 

дворових водозабірних колонок, або 

дворових водозабірних кранів 

167 5,0 

2 З водопроводом і каналізацією або 

місцевою каналізацією (вигребом), з 

водопідгрівачами на твердому паливі 

167 5,0 

Для інших споживачів 

 

№ 

п/п 

 

Споживачі 

 

Одиниця виміру 

Добові витрати 

холодної води, л/добу 

на одиницю виміру 

1 Готелі, пансіонати і мотелі: 

-категорії з пральнею 

1 мешканець 167 

2 Навчальні заклади, будинки дитини, 

дошкільні дитячі будинки: 

-із денним перебуванням дітей 

1 дитина 46 

3 Навчально-освітні та спеціалізовані 

школи, професійно-навчальні заклади. 

1 учень 

1 викладач 

20 

4 Поліклініки та амбулаторії 1 хворий  

1 працівник у 

зміну 

10 

 

30 

5 Аптеки: 

-торговий зал і допоміжні приміщення 

1 працівник 30 

6 Перукарні 1 робоче місце в 

зміну 

56 

7 Стадіони і спортзали: 

-для глядачів 

1 місце 3 

8 Витрати води на поливання: 

-покриття із трави; 

-футбольне поле; 

-зелених насаджень, газонів та 

квітників; 

-присадибної ділянки  

 

1м2 

1м2 

1м2 

 

1м2 

 

3 

0,5 

3-6 

 

6 

 

 

 Секретар виконавчого комітету    Надія ШПАК 


