
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
12.12.2012 м. Кривий Ріг № 367

⌐                                                         ¬
Про затвердження науково
обґрунтованих нормативів
питного водопостачання насе-
лення м. Кривого Рогу та норм
витрат питної води на
поливання газонів, присадибних
ділянок, теплиць

З метою приведення нормативів питного водопостачання до фактичного
рівня споживання населенням міста; відповідно до Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання»; на виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року №1107 «Про затвердження Порядку розроб-
лення та затвердження нормативів питного водопостачання»; на підставі звіту
від 13.09.2012 науково-дослідної роботи «Розробка нормативів питного
водопостачання м. Кривий Ріг», виконаної товариством з обмеженою
відповідальністю «Науковий інститут системних досліджень», та позитивного
висновку аудиту від 13.09.2012 Державного вищого навчального закладу
«Київський університет управління та підприємництва»; керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
вирішив:

1. Затвердити погоджені з управлінням охорони здоров’я виконкому
міської ради, Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів і
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області науково обґрунтовані:

1.1 нормативи питного водопостачання населення м. Кривого Рогу
(додаються);

1.2 норми витрат питної води для населення м. Кривого Рогу на
поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1, 2 до рішення
виконкому міської ради від 26.11.2008 №821 «Про встановлення тарифів на
послуги водопостачання та водовідведення у м. Кривому Розі».
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3. Рішення набирає чинності з 01.01.2013.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського

голови Вербицького Г.П.

Міський голова                                                                          Ю.Вілкул



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішеннявиконкому міської ради
12.12.2012 №367

Науково обґрунтовані нормативи
питного водопостачання населення м. Кривого Рогу

№
з/п Види благоустрою житлового

фонду

Загальний
норматив

питноговодо-
постачання,

л/добу на 1 особу

Норми водоспоживання
населенням,

л/добу на 1 особу
загальні холодної

води
гарячої

води
1 2 3 4 5 6

1.Багатоквартирні житлові будинки
1 З водопроводом і каналізацією

без ванн і газопостачання
175 175 175 -

2 З водопроводом і каналізацією
без ванн, з газопостачанням

214 200 200 -

3 З водопроводом і каналізацією,
ваннами, душами та
газовимиводопідігрівачами

333,0 300 300 -

4 З водопроводом і каналізацією,
ваннами та швидкодіючими
газовими водопідігрівачами й
багатоточковимводорозбором

322,6 320 320 -

5 З водопроводом і каналізацією,
централізованим гарячим водо-
постачанням, сидячими ваннами
та душами;

411,0 360 230 130

при відсутності гарячої води - 300 300 -
6 З водопроводом і каналізацією,

централізованим гарячим водо-
постачанням,ваннами та душами;

430,0 400 260 140

при відсутності гарячої води - 320 320 -
7 З водопроводом і каналізацією,

централізованим гарячим водо-
постачанням, ваннами та  душами
вбудинках, вищих за 12 поверхів;

478,0 470 320 150

при відсутності гарячої води - 380 380 -
8 З водопроводом і каналізацією,

централізованим гарячим водопос-
тачанням, ваннами 1500 – 1700мм
та душами вбудинках з авто-
номними(абоіндивідуальними)
водопідігрівачами;
при непрацюючихводопідігріва-
чах або при їхвідсутності

380

-

380

320

380

320

-

-

2. Приватні та малоквартирні житлові будинки
1 З  користуванням питною водою

з вуличних водорозбірних коло-
нок

60 60 60 -

2 З користуванням питною водою з
дворових водорозбірних колонок
або кранів

165 160 160 -



1 2 3 4 5 6
3 З водопроводом і каналізацією

(або вигрібом), без ванн і газопос-
тачання

245 175 175 -

4 З водопроводом і каналізацією
(або вигрібом), без ванн з газопос-
тачанням

242 200 200 -

5 З водопроводом і каналізацією
(або вигрібом), ваннами та водо-
підігрівачами на твердому паливі

236 230 230 -

6 З водопроводом і каналізацією
(або вигрібом), ваннами та газо-
вими водопідігрівачами

350 300 300 -

7 З водопроводом і каналізацією
(або вигрібом), ваннами та
швидкодіючими газовими во-
допідігрівачами й багатоточ-
ковимводорозбором

345 320 320 -

8 З водопроводом і каналізацією,
ваннами та душами, з авто-
номним (індивідуальним) тепло-
постачанням та бойлером

430 380 380 -

9 З водопроводом і
місцевоюканалізацією, ваннами
та ду-шами, з автономним
(індиві-дуальним)
теплопостачанням та бойлером

396 380 380 -

3. Гуртожитки
1 Без душових, водопровід 60 60 60 -
2 Із загальними душовими, з

централізованим гарячим водо-
постачанням;
при відсутності гарячої води

205

-

160

120

80

120

80

-
3 Із загальними кухнями та бло-

ками душових на поверхах укож-
ній секції будинку;
при відсутності гарячої води

225

-

180

140

100

140

80

-

Керуюча справами виконкому О.Шовгеля



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому  міської ради
12.12.2012 №367

Науково обґрунтовані норми витрат
питної води для населення м. Кривого Рогу на

поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць

№
з/п

Призначення Норми
витрат

л/м2

Примітка

1 Газони та квітники 6,0
2 Овочеві та плодові дерева 15,0 2 рази на добу по 7,5 л/м2

3 Посадки в парниках та теплицях 15,0

Керуюча справами виконкому О.Шовгеля
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