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Обґрунтування 

щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води  

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від ліцензіатів з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення надійшли заяви та додані до них 

матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання 

питної води (далі – ІТНВПВ).  

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 

частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, 

ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться 

ІТНВПВ: 

 

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» на рівні: 

втрати питної води в системах водопостачання – 295,119 м3/1000 м3 піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 98,610 м3/1000 м3 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 3,409 м3/1000 м3 

відведених стічних вод. 

Розрахунки ІТНВПВ погоджені завідувачем Сектору у Харківській області 

Державного агентства водних ресурсів України, директором Департаменту захисту 

довкілля та природокористування Харківської облдержадміністрації та затверджені 

рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 

19.10.2022 № 315. 

 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на рівні: 

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

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 43,580 м3/1000 м3 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 6,834 м3/1000 м3 

відведених стічних вод. 

Розрахунки ІТНВПВ погоджені директором Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, завідувачем Сектору Полтавської 

області Державного агентства водних ресурсів України та затверджені рішенням 

Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2022 року № 495. 

 

 

Пропонуємо: 

1. Прийняти постанови щодо встановлення індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води  із введенням їх в дію з дня прийняття. 



2 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: 

- від 23 вересня 2016 року  № 1590 «Про встановлення індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води Комунальному підприємству 

«Харківводоканал»; 

- від 02 лютого 2017 року № 159 «Про встановлення індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

____________          Київ    №________ 

 

Про встановлення індивідуальних 

технологічних нормативів 

використання питної води 

КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних 

монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

індивідуальні технологічні нормативи використання питної води: 

втрати питної води в системах водопостачання – 276,331 м
3
/1000 м

3
 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 

43,580 м
3
/1000 м

3
 піднятої води; 
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технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 

6,834 м
3
/1000 м

3
 відведених стічних вод. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 02 лютого 2017 року № 159 «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води            

Комунальному підприємству Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

____________         Київ    №________ 

 

Про встановлення індивідуальних 

технологічних нормативів використання 

питної води КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних 

монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ХАРКІВВОДОКАНАЛ» індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води: 

втрати питної води в системах водопостачання – 295,119 м
3
/1000 м

3
 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 

98,610 м
3
/1000 м

3
 піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 

3,409 м
3
/1000 м

3
 відведених стічних вод. 
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2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 23 вересня 2016 року № 1590 «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води                                                           

Комунальному підприємству  «Харківводоканал». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 
















