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Обґрунтування 

щодо прийняття постанови про встановлення індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі - НКРЕКП), від МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» надійшла заява та додані до неї 

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 на рівні: 

втрати питної води в системах водопостачання – 280,000 м
3
/1000 м

3
 піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 41,965 м
3
/1000 м

3
 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 4,526 м
3
/1000 м

3
 

відведених стічних вод. 

Розрахунки ІТНВПВ погоджені заступником директора Департаменту природних 

ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, завідувачем cектору 

Державного агентства водних ресурсів України у Хмельницькій області та затверджені 

рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради  від 10 листопада 2022 року  № 

842. 

Пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП щодо: 

встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 

МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» із 

введенням її в дію з дня прийняття; 

    визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 22 березня                   

2017 року № 315 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання 

питної води Міському комунальному підприємству «Хмельницькводоканал». 

  

 

 

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 

МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» 

 

 

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 МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ» індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води: 

втрати питної води в системах водопостачання – 280,000 м
3
/1000 м

3
 

піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 

41,965 м
3
/1000 м

3
 піднятої води; 

технологічні витрати питної води в системах водовідведення –

4,526 м
3
/1000 м

3
 відведених стічних вод. 

 



2 

 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 315 «Про встановлення 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води            

Міському комунальному підприємству «Хмельницькводоканал». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 





ХМЕЛЬНИЦЬКА MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшtrння
вlд й,l/ /?/-L
Про затвердження поточних lндивlдуальних
технологiчних нормативiв використання
питноi води для мiського комунального
пiдприсмства кХмельницькводоканм)

Розглянувши клопотання мlського комунального пiдприс,мства

<хмельницькводоканм), у вiдповiдностi до Порядку розроблення та затвердження

технологiчних нормативiв використання питноi води, пiдприсмствами, якi надають послуги

з централiзовau{ого водопостачання та./або водовiдведення, затвердженого наказом

MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-комунального господарства

Украiни вiд 25.06.20t4 року Nэ179, керу,ючись Законом Украiни кПро мiсшеве

самоврядування в YKpaiHi>, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

1. ЗатвердитИ поточнi iндивiдуальнi технологiчнi нормативи використання питноТ

води для мiського комунального пiдприсмства <хмельницькводоканал> строком на п'ять

poKiB ( лолаються).
2, Контроль за виконанняМ рiшення покласти на заступника мlського l1)]loB14-

директора департаменту iнфраструктури MicTa В. Новачка.

Заступник мiського голови м. кривАк

N fuZ-

3агальпий
вiддiл

Протокольний




