
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від    21.12.2011 р. №734         
 
 
Про затвердження  
нормативних витрат 
використання питної  
води КП „Водоканал” 
 
 
        Розглянувши лист начальника КП „Водоканал” від 04.11.2011р. № 1263,  
на виконання ст. 29 Закону України „Про питну воду та питне 
водопостачання”, Наказу Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 15.11.2004р. № 205 „Про затвердження 
Порядку розрахунку та затвердження технологічних нормативів 
використання питної води”,  Наказу Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 17.02.2004р. № 33  „Про 
затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної 
води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України”, 
з метою раціонального використання питної води, керуючись п.п. 1, 5 п. ”а”, 
п.п. 2 п.”б” ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
виконавчий комітет Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 
 
1. Затвердити з 01.01.2012р. по 15.10.2013р.: 
- витрати на технологічні (виробничі та госпитні) потреби підприємства у 
розмірі 1589,5 тис.м3/рік (22,1 %) від обсягу піднятої води; 
- втрати води при підйомі та транспортуванні у розмірі 1327,9 тис.м3/рік  
(31,2 %), із них не обліковані втрати води 188,0 тис.м3/рік (4,4 %), від обсягу 
реалізованої (переданої населенню та іншим підприємствам) води. 
 
2.  Для розрахунку річного плану виробництва та надання послуг                               
з централізованого водопостачання та водовідведення з метою розрахунку 
тарифів на ці послуги Коростенському КП „Водоканал” використовувати 
Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води у 
розмірі 513,0443 м3/тис.м3 поданої питної води узгоджені з Державним 
управлінням охорони навколишнього природного середовища                                 
в Житомирській області, управлінням водного господарства Житомирської 
області, регіональним центром з енергозбереження на період з 15 жовтня 
2008 року до 15 жовтня 2013 року. 
 



 
3. З 01.01.2012р. пункт 1 рішення виконавчого комітету Коростенської 
міської ради від 18.03.2009р. № 148 „Про затвердження нормативних витрат 
використання питної води КП „Водоканал” вважати таким, що втратив 
чинність. 
 
 

Міський  голова                                                         В. Москаленко 
 

                                                                                                                                            
Заступник міського голови 

                                                                                                                                           Л.Якубовський  
 

                                                                                                                       Начальник управління ЖКГ 
                                                                                                                                                    В.Мартинюк 

 
                                                                                                                      Начальник  юридичного відділу 

Т.Камінська 
 

 
 


