
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року                  № ______ 

   

 
 

 

Про затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання 

питної для Центральноукраїнського 

національного технічного університету 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 3                 

пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтею 29 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, 

Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів 

використання питної води підприємствами, які надають послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  України від 25 червня 2014 року № 179, та враховуючи лист 

Центральноукраїнського національного технічного університету від 30 березня 

2020 року  № 13-17/7-419 про затвердження індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води для Центральноукраїнського національного 

технічного університету терміном на п’ять років, що додаються. 

 

2.    Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 
 

  
 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

Альона Михальська 32 13 16 



lo4arox
lo piureuHq BuxoriaBqoro xorvrirery
Mi crrcoi pa1kr uicra Kponunnr{r.trbKoro

2020 poxy J,{b

[Jor"o.gri i1riulnixl.'a-rrr]r{i Texno"rrori"rmi Hopsrarunn BnKof}HcrftIrHff nnrsoi Bsi{ll ]:
nolonp*nL,lso-x*ua;ri:rruiiiuom-v rocfitljrltpsmi flenrpa;lhrr$ytipaincunioro fi&lIioxit"'tr,lroro

'rcxrti'.Iuct'o 3'uinepcm'er1' *l.Kporrltnnmuurcrlii

. i ' ili;;;;;li;li"iiil ittorpar:* ixtruoi lroJrl y nr:rnnpoui.rtrtor*;* 1 ::.:+: ' ;:.:"1: 
i

1 ,rg 111r-ii1pC I lil..___,:--*-I \)L'r\i;r<ttru I r)t

i., .Icxfilr;rori.uri nrrrpa'l'ltuaattp,.rfit*'tifrBi)ritfrlioitlo;ltt i t),i{i: i 0,5!? ,,
l,i.-^-Ir*,r,r*,ri'",i BHrpirI'14 $oar4 Ha rpa*orop'tynaulrx i n.lilaqa,rsl 30.215 i lo.:i5

, i .i. i Ierxir,roriqrri nu'rp3ru pa,Iofloil{ix{lirrx o6"crrax
i i -lii;il,r*ii.riii 

,rlr"rpa"r'!r nrlilx Ha rocn$itirpcsxo-rtrL'Hi nor-pe6x i 1.510 i i.i:0
rrp,ii:rr.lrrrrxir; ni.rrtput:uclng- ra,lirlllt{x.\' nllt)llecitx. n(]t's:laHux 3 I

:

: uac n;r>xert t,. \"T ot.tMaH H,l l.epl tl.oD I tt I ill)UIll tllet{b
14.81)7

i.l.---'f k.uoroiiqiii nurlrarn nnruoi Bo,&H llt{ nii{ne&eunx (:6ip ra

a(

,, ,,*i).:(ar!p()rll]l*o-rioMyHajrl,H(rr'o roe rroilap{Jr'tsll I t't'nnrtn i 1l l"{Blltl 
'I\/ I\\'rrrr i ,.,t'l0u0 ru' I rt' l[xj{} u

: i nirHnrr)i no;,ru I ni^rur,r't:i !i{.}.'lil

.l,[.,cxHt::i0t'i.tl.titlll,rpa,rtltti.:1rtpl,t(:tr.tclnai4?'139iJ7.l3ti: 

--*-^--.:_ 

-"""'

$._q5 t 8,95 r

c,qr.,l[eHHrr criquux ao.l i 5.946 5. f ,,io

i ; , 
'f'rxt,olori'rtti ltlrrpollt F,i].:11:t liil rtnttti la l$cllo;lapcbtr.r-no61tt:ni

: IIorpe6H npauinuuxin niflnpncvcrna- :aristltlx 1' ocix npouecax.
ir
I il,)B't3AUBX 3 I{AAAHIIJIill IIOC'I}',r i qeH"rpaJl$offlHoro
I

illr).i1l)It1;rl
i [) :_!
fi-i

:.1 i Illmpa'ru Ha 5rprlrr{ai{un tepil'rr:pii oqucnNx oll$py.tl
Iri r]lc lrl.{ilri \ till-leiliilLr\.I\, calli'rltpt-trlrtr c tatti '

, . -6 r1l/\ t t rat frl t^r
,- **, u :tL !l P L]llt,l9gry.L. ll *l9iii ls:Y

t{,,iri:i* irrc.r6;rixoeani r-,,ttrDiltx gtrJtt , 158,060 158'fl6{l
-_J*-_------ *i--- 

^- 
. --* 

^ -
ft,rro-n rr"AH 

"pn 
riirroui ra ovuqqut{ 

- i .-*- 0 
-! 1.lil] 1 '.1()"r

I

0i
i
i

!B nDll aB{lprfl}i

.ntEj i. i (, rosaur Bltrolttl lloAlt 3
..i,:1.,_ .* Lll_U_,Xlnojtx : r*t n io u u x c nople

i1.5, iBrrli:xn Bo.{x qepe3 Hqlrtln!11q!11

Ilucnonon:
- rexuo.iloritNi nurparu nllmoi Bo/tll-y

Bc'Iaurrn.'lloe vo - .t7,139 ld/:rxc.nt'1
'B"rp$'ru i xe o6;iixoBal{i Bt{lpar& aoAI{

4S"70-{

95,1 1 7.85,1

]0.0 30.()

t . --12,!t!"-- :
?,463

Brp*ru soe:.. nxi ne

lcxriilil,t
3AC00A*{U BrilUrprcBaIb}{oI

I3 r'pa:ril rlo e' x:aui : iler i,rnosiilri ictt-l Hopu Bo.'locnolI{HBaHHTI

BCII,o npo B i i1H o- xar"i zut i ::al I i i,tll nrl rr rocnorlalpcr*i

rlci'&ltog.rllo{:iuo * 158,06{} rt'/'r'rrc.,ot' I

Brnoxr,i soilH [{a no,uopor6ipnHx Koi}o}lKax

f Jfri :
I

l{.8q7

;l8. ?tl5

24.ll3 r

1

rnanns') cri.tt.ll.lx

luiil xi;rtxoc'r.i cncrxnroi sojtu

3.6.

niln' fl 3alii .: uecanxuiottosBl'tl.lill



 

ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від 22.04.2020  

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року                  № ______ 

   

 
 

 

Про затвердження поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання 
питної води для Центральноукраїнського 
національного технічного університету 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 5                 

пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтею 29 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, 

Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів 

використання питної води підприємствами, які надають послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  України від 25 червня 2014 року № 179, та враховуючи лист 

Центральноукраїнського національного технічного університету від 30 березня 

2020 року  № 13-17/7-419 про затвердження індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води для Центральноукраїнського національного 
технічного університету терміном на п’ять років, що додаються. 

 

2.    Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 
 
 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

Альона Михальська 35 83 58 
 



Додаток  

 до рішення Виконавчого комітету   

 Міської ради міста Кропивницького 

 “ ___ ” _________ 2020 року № _____ 

 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води 

у водопровідно-каналізаційному господарстві Центральноукраїнського 

національного технічного університету м. Кропивницького  

 
№         

п/п 

Складові поточного індивідуального 

технологічного нормативу використання питної 

води на підприємстві водопровідно-комунального 

господарства 

Розрахунковий 

Поточний 

ІТНВПВ 

м3/1000 м3 

піднятої води 

Встановлений 

Поточний 

ІТНВПВ 

м3/1000 м3 

піднятої води 

1 2 3 4 

 Технологічні витрати підприємства 47,139 47,139 

1 Технологічні витрати питної води у 

водопровідному господарстві  

32,242 32,242 

1.1 Технологічні витрати на виробництво питної води 0,507 0,507 

1.2 Технологічні витрати води на транспортування і 

постачання питної води 

30,215 30,215 

1.3. Технологічні  витрати на допоміжних об’єктах 0 0 

1.4 Технологічні  витрати води на господарсько-питні 

потреби працівників підприємства, задіяних у 

процесах, пов’язаних з наданням послуг з 

централізованого водопостачання 

1,520 1,520 

1.5 Витрати води на утримання зон санітарної 

охорони, зелених насаджень, утримання територій 

і приміщень 

0 0 

2 Технологічні витрати питної води у 

каналізаційному господарстві 

14,897х29,600/29,600 

14,897 14,897 

2.1 Технологічні витрати питної води на відведення 

(збір та транспортування) стічних вод 

8,951 8,951 

2.2 Технологічні витрати питної води на очищення 

стічних вод і обробку осадів 

5,946 5,946 

2.3 Технологічні витрати води на питні та 

господарсько-побутові потреби працівників 

підприємства, задіяних у всіх процесах, 

пов’язаних з наданням послуг з централізованого 

водовідведення 

0 0 

2.4 Витрати на утримання території очисних споруд 

водовідведення у належному санітарному стані 

0 0 

3 Втрати і не обліковані витрати  води 158,060 158,060 

3.1 Витоки води при підйомі та очищенні 0 0 

3.2 Витоки води з трубопроводів при аваріях 17,107 17,107 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

3.3 Сховані витоки води з трубопроводів 48,705 48,705 

3.4 Витоки води з ємнісних споруд 24,831 24,831 

3.5 Витоки води через нещільності арматури 17,954 17,954 

3.6 Витоки води на водорозбірних колонках 0 0 

3.7 Втрати води, які не обліковані засобами 

вимірювальної техніки 
0 0 

3.8 Втрати, пов’язані з невідповідністю норм 

водоспоживання фактичній кількості спожитої 

води 

30,0 30,0 

3.9 Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором 

води 
12,000 12,000 

3.10 Технологічні втрати води на протипожежні цілі 7,463 7,463 

 

Висновок:  

- технологічні витрати питної води у водопровідно-каналізаційному  

господарстві встановлюємо – 47,139 м3/ тис.м3; 

- втрати і не обліковані витрати води  встановлюємо –   158,060 м3/тис.м3 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                                  Тетяна САВЧЕНКО                                                                                                       

 

 

 


	Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ
	Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

