
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», статтями 13 та 29 Закону України «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення», Порядком розроблення та затвердження 

технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають 

послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженим 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 25.06.2014 № 179, враховуючи звернення Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» від 03.08.2022 

№ 2/2133, з метою забезпечення раціонального використання води при її підйомі, 

очищенні, транспортуванні та реалізації споживачам, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання 

питної води для Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» терміном на п'ять років (додаються на 76 аркушах). 

2. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

формування тарифів на централізоване водопостачання здійснювати відповідно до 

річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення, розроблених на підставі затверджених Поточних індивідуальних 

нормативів використання питної води. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



























































































































































ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води для Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 
 

Мета: забезпечення раціонального використання води при її підйомі, очищенні, 

транспортуванні та реалізації споживачам. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

Проєкт рішення підготовлений Управлінням майном обласної ради на 

підставі звернення Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» від 03.08.2022 № 2/2133. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Прийняття цього рішення дозволить Комунальному підприємству 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» надати для встановлення 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, та в подальшому отримати Дозвіл на cпеціальне 

водокористування з метою надання послуг з централізованого водопостачання 

та водовідведення. 

 

3. Суть проєкту рішення 

Проєкт рішення передбачає затвердження Поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води для Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» терміном на п'ять 

років, значення яких становлять: 

- втрати питної води в системах водопостачання – 276,331 м³/1000 м³ 

піднятої води; 

- технологічні витрати питної води – 49,801 м³/1000 м³ піднятої води, з них 

у системах централізованого водопостачання – 43,580 м³/1000 м³, у системах 

централізованого водовідведення – 6,221 м³/1000 м³. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 
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- Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення»; 

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження 

Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання 

питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 

водопостачання та/або водовідведення». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація цього рішення не потребує матеріальних затрат. 

 

6. Позиція заінтересованих органів 

Погоджено Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації та сектором у Полтавській області 

Державного агентства водних ресурсів України. 

 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

 

8. Запобігання корупції 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9.  Прогноз результатів 

Реалізація рішення сприятиме вирішенню нагальних питань у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства,  

енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку       Сергій БЄЛАШОВ 

 

 


