
 
Україна 

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23 липня 2020 року                  №1259 

 

Про початок процедури розгляду та прийняття 

рішення виконавчого комітету міської ради, як 

проєкту регуляторного акту «Про затвердження 

норм споживання води населенням, 

підприємствами, установами та організаціями з 

водопроводу м. Бережани» 
 

Розглянувши лист Бережанського міського комунального підприємства 

«Добробут» від 12.06.2020 року №102/01-11 «Про затвердження норм 

споживання води населенням, підприємствами, установами та організаціями з 

водопроводу м. Бережани», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.29 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання», постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року 

№1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів 

питного водопостачання», відповідно до наказу Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 року № 148 «Про 

затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання для 

населення», виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого 

комітету міської ради, як проєкту регуляторного акту «Про затвердження норм 

споживання води населенням, підприємствами, установами та організаціями з 

водопроводу м. Бережани» (проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу 

додаються). 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради (Халупник З.О.) забезпечити: 

- оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу на 

офіційному сайті міської ради http://berezhanymrada.qov.ua; 

- обговорення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно з 

вимогами чинного законодавства; 

- подання розробленого проєкту рішення, як проєкту регуляторного акту, 

http://berezhanymrada.qov.ua/


для розгляду та підготовки експертного висновку постійною комісією 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності; 

- подання рішення виконавчого комітету та проєкту рішення, як 

регуляторного акту, для погодження в Державну регуляторну службу  

України, на підставі ст. 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності»; 

- після опрацювання наданих зауважень та пропозицій, з врахуванням 

відповідних висновків, винести проєкт рішення для затвердження 

виконавчим комітетом Бережанської міської ради, у визначені чинним 

законодавством строки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Адамовича П.П. 

 

 
Міський голова     Володимир МУЗИЧКА 

 

  



 
Україна 

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                                                      ПРОЄКТ  

 
від «___» _________ 2020 року                          № ____ 

 
Про затвердження норм споживання 

води населенням, підприємствами, 

установами та організаціями з 

водопроводу м. Бережани 
 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1107 «Про затвердження 

Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», 

відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 27.09.2005 року № 148 «Про затвердження 

Методики визначення нормативів питного водопостачання для населення», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В : 

1. Затвердити норми споживання води населенням для споживачів              

м. Бережани, згідно Додатку, що додається. 

2. Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут»: 

2.1. Забезпечити необхідні обсяги постачання води відповідно до 

затверджених норм споживання води населенням. 

2.2.  Проводити розрахунки за надані населенню послуги з 

водопостачання та водовідведення у житловому фонді, не обладнаному 

засобами обліку, за встановленими нормативами питомого водоспоживання. 

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному 

сайті міської ради http://berezhanymrada.qov.ua. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

  

http://berezhanymrada.qov.ua/


                       Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради  

від «__» _______2020 року №__ 
  

 

НОРМИ 

споживання води населенням, підприємствами, установами та 

організаціями з водопроводу м. Бережани  

 
№ 

п/п 

Водоспоживачі Одиниця  Середнь

одобова 

норма 

води, л 

1 Житлові будинки квартирного типу:   

 З водопроводом і каналізацією без ванн 1 житель 100 

 З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням 1 житель 120 

 З водопроводом, каналізацією і з ванною з водопідігрівачем на 

твердому паливі 

-//- 150 

 Те саме, з газовим водонагрівачем -//- 210 

 З централізованим гарячим водопостачанням з ваннами , що 

завдовжки більше 1500 мм 

-//- 250 

2 Гуртожитки :  

- з загальними душовими  

 

1 мешк. 

 

90 

  - з душовими при всіх житлових кімнатах -//- 140 

3 Готелі, пансіонати і мотелі:   

 - Категорії * , з пральнею  -//- 120 

 - Категорії **, з пральнею -//- 150 

 - Категорії ***,з пральнею -//- 190 

 - Категорії****, з пральнею -//- 230 

4 Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні 

заклади: 

- із загальними ваннами та душами 

 

 

1 ліжко 

 

 

120 

  - із санвузлами, які близько до палат -//- 200 

 - інфекційні -//- 240 

5 Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та 

туризму: 

- із загальними душами 

 

 

1 ліжко 

 

 

130 

 - із душами при всіх житлових кімнатах -//- 150 

 - із ваннами при всіх житлових кімнатах -//- 200 

6 Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

комплекси: 

- із їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни 

 

 

1 місце 

 

 

60 

 - з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями -//- 200 

7  Навчальні заклади (спеціальні санаторні), будинки дитини, 

дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-

інтернати: з денним перебуванням дітей 

  

 - з їдальнями на півфабрикатах 1 дитина 40 

 - з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями -//- 80 

 Із цілодобовим перебуванням дітей:   



 - з їдальнями на півфабрикатах -//- 60 

 - з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями -//- 120 

8 Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-

навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути 

підвищення кваліфікації, тощо: 

  

 -з душовими при гімнастичних залах і їдальнями на 

півфабрикатах. 

1 учень, 

студент, 

викладач 

20 

 

 

9 

 

 

Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські 

організації, установи органів управління та громадських 

організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів 

транспорту, тощо 

 

 

1 

працівник 

 

 

15 

10 Підприємства загального харчування:   

 - без приготування їжі 1 страва 2 

 - з приготуванням, яка реалізується в обідньому залі 1 страва 12 

 - з приготуванням, яка реалізується на дому -//- 10 

11 Крамниці:   

 - продовольчі без холодильних установок 1 прац. у 

зміну, 

або  

20 м.кв. 

торгового 

залу 

250 

 - промтоварні 1 прац.у 

зміну 

20 

12 Поліклініки та амбулаторії: 1 хворий 10 

1 прац.у 

зміну 

30 

13 Аптеки   

 - торговельний зал і допоміжні приміщення 1 прац. 30 

 - лабораторія приготування ліків 1 прац. 310 

14 Перукарні 1 роб 

місце в 

зміну 

56 

15 Клуби, кінотеатри і розважальні заклади: для глядачів 1 чол. 8 

 - для артистів 1 чол. 40 

16 Стадіони і спортзали: 

- для глядачів 

 

1 місце 

 

3 

 - для фізкультурників з урахуванням приймання їжі 1 чол. 50 

 - для спортсменівів з урахуванням приймання їжі 1 чол. 100 

17 Плавальні басейни:   

 - для глядачів 1 місце 3 

 - для спортсменів з урахуванням душа 1 чол. 100 

 - на поповнення басейну %  

місткості 

10 

18 Лазні:  

 - для миття в мильному розчині з полосканням у душі 

 

1 відвід. 

 

180 

 - те саме з прийманням оздоровчих процедур -//- 290 

 - душова кабіна -//- 360 

  - ванна кабіна -//- 540 



19 Пральні: 

 - немеханізовані 

 

1 кг.сухої 

білизни 

 

40 

 - механізовані -//- 75 

20 Виробничі цехи:  

 - звичайні 

 

1 прац. у 

зміну 

 

25 

 - з тепловиділенням більше 85 кДж на 1 м3/год -//- 45 

21 Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств 1 

душ.сітка 

у зміну 

500 

22 Заливання поверхні ковзанки  1 м.кв. 0,5 

23 Витрати води на поливання:   

  -покриття із трави 1 м.кв 3 

 - футбольного поля -//- 0,5 

 - решти спортивних споруд -//- 1,5 

 - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських 

проїздів 

-//- 0,5 

 - зелених насаджень, газонів, квітників 1 м.кв 3-6 

    

 

Норми, що приведені в таблиці взяті із ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і 

каналізація». 

Примітка 1: приведені розрахункові витрати води на поливання встановлені у 

розрахунку на одне поливання на добу. Враховуючи місцеві кліматичні умови, кількість 

поливу в літній період буде становити 1 полив на три доби. Літній поливочний період 

складає 5 (п’ять ) місяців ( з травня по вересень включно). 

Згідно примітки 5 до таблиці А2, Додатку А, ДБН В.2.5-64:2012, 

 «Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в 

таблиці А ДБН В.2.5-64:2012, норми витрат слід приймати згідно з даними, як для 

споживачів аналогічних за характером водопостачання.»  
 

 

  

  



АНАЛІЗ 

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради  

«Про затвердження норм споживання води населенням, підприємствами, 

установами та організаціями з водопроводу м. Бережани» 

 

  

Назва регуляторного органу 

  

Бережанська міська рада 

Назва документу Аналіз регуляторного впливу 

Розробник аналізу регуляторного 

впливу 

Бережанське МКП «Добробут»;  

відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради  

Відповідальна особа:  Федорів Любомира Іванівна, 

Контактний телефон (03548) 2-18-00 

 

Назва регуляторного акту: Рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради «Про затвердження норм споживання води населенням, 

підприємствами, установами та організаціями з водопроводу  м. Бережани». 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

Бережанське міське комунальне підприємство «Добробут» забезпечує 

послугами з водопостачання та водовідведення населення, підприємства, 

організації та установи м. Бережани. 

Даний регуляторний акт встановлює норми витрат води та регулює відносини 

між БМКП «Добробут» та населенням, підприємствами, установами, 

організаціями, фізичними особами-підприємцями, тобто абонентами (далі – 

Споживачі), які отримують або мають намір отримувати послуги з 

центрального водопостачання, водовідведення та не мають засобів обліку води 

(лічильників). 

Норми витрат води та скидання стоків розроблені комунальним підприємством 

«Добробут» відповідно до вимог чинного законодавства та встановлюються з 

метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання населення та їх 

перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації 

будинків (споруд), підтримання несучої спроможності конструкцій та 

експлуатаційних характеристик внутрішньо будинкових мереж і систем. 

2. Визначення цілей місцевого регулювання 

Прийняття даного рішення має на меті: 



• врегулювання відносин між БМКП «Добробут» та Споживачами, що не 

мають засобів обліку води; 

• дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення та 

періодичного перегляду зазначених норм; 

• забезпечення стабільної роботи БМКП «Добробут»; 

• встановлення контролю за використанням питної води Споживачами; 

• виконання заходів для надання більш якісних послуг з водопостачання та 

водовідведення. 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу: 

Альтернативні заходи вирішення проблеми відсутні у зв’язку з тим, що 

встановлення та затвердження норм витрат води для Споживачів відноситься до 

виключної компетенції виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

Нормами чинного законодавства України не встановлений інший порядок 

затвердження норм витрат води, ніж шляхом прийняття відповідного рішення 

виконавчого комітету. 

4. Механізм реалізації мети 

Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття рішення про 

затвердження норм споживання води населенням, підприємствами, установами 

та організаціями з водопроводу м. Бережани, які не мають приладів обліку. 

Рішення «Про затвердження норм споживання води населенням, 

підприємствами, установами та організаціями з водопроводу м. Бережани» буде 

єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам, що не 

мають приладів обліку, будуть проводитися нарахування за послуги з 

водопостачання та водовідведення. 

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам 

державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, 

ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та 

врахування громадської думки. 

Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Бережанської міської ради та в 

місцевих ЗМІ, і після цього набуває чинності 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі 

затвердження запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості 

проведення й виконання вимог регуляторного акту 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту з’явиться можливість 

досягнення встановлених цілей. 

Основними ризиками, які можуть негативно вплинути на дію цього 

регуляторного акту, є зміна законодавства в галузі житлово-комунального 

господарства та Методики визначення нормативів питного водопостачання 

населення 



6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого 

регуляторного акту 

Прийняття цього проекту рішення дозволить: 

• встановити правові, економічні, соціальні та організаційні засади діяльності; 

• створити умови, сприятливі для нормальної життєдіяльності Споживачів; 

• планувати господарську діяльність підприємства; 

• встановити норми споживання води споживачам. 

 

Для Споживачів: 

Вигоди: забезпечення стабільності надання послуг водопостачання та 

водовідведення; покращення якості послуг. 

Втрати: витрати на оплату послуг з водопостачання. 

Для БМКП «ДОБРОБУТ»: 

Вигоди: отримання доходів за надання послуг з водопостачання та 

водовідведення від Споживачів, які не мають приладів обліку води, приведення 

у відповідність статистичних показників про об’єми спожитої питної води 

населенням міста. 

Для органу місцевого самоврядування: 

Вигоди: забезпечення стабільності комунального підприємства міста; 

приведення у відповідність до чинного законодавства облік споживання води 

населенням міста, вирівняння умов оплати для споживачів комунальних послуг 

з водопостачання та водовідведення різних категорій населення; врегулювання 

відносин між БМКП «Добробут» та Споживачами, що не мають засобів обліку 

води. 

7.  Визначення показників результативності регуляторного акту 

Прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради «Про затвердження норм споживання питної води для абонентів м. 

Бережани, які не мають приладів обліку», забезпечить такі результати: 

• ефективне й раціональне використання майна, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста; 

• стабільність в наданні послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

• збалансованість економіки підприємства-надавача послуг, у тому числі 

покращення фінансово-технічних показників роботи; 

• своєчасне надходження коштів за надані послуги з центрального 

водопостачання та водовідведення. 

8.  Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту 

Термін дії регуляторного акта – три роки, відповідно до Методики визначення 

нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом 



Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

27.09.2005р.№148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

17.10.2005р. №1210/11490. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію 

запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні 

коригування. 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

Відносно регуляторного акта послідовно буде здійснюватися: 

• базове відстеження – до дня набрання його чинності; 

• повторне – через рік після набрання чинності акта; 

• періодичне – через рік з дня проведення повторного відстеження. 

Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту, буде аналіз даних фінансової звітності 

підприємства. 

10.  Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту 

регуляторного акта: 

поштова адреса: 47501, Тернопільська область, м. Бережани, вул. Лепких, 44, 

Бережанське МКП «Добробут», електронна адреса: dobrobut@ber.te.ua; 

телефон: (03548) 21800; 22140; 

 47501, Тернопільська область, м. Бережани, вул. Банкова, 3, Бережанська 

міська рада; електронна адреса: 04058491@mail.gov.ua;  

телефон: (03548) 21437. 

 

Секретар міської ради       Петро ГОНЧАР 
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