УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 24.06.10 № 437

м. Житомир

Про затвердження середніх норм
витрат та відпуску води абонентам
КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради
Розглянувши звернення комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради від 17.06.2010 № 1/528 на виконання рішення
міської ради від 28.03.2001 № 207 «Про затвердження Правил приймання
стічних вод підприємств, організацій в господарсько-побутову систему
каналізації м. Житомира та Правил користування системами водопостачання та
водовідведення в м. Житомирі», відповідно до БНіП (будівельні норми і
правила) 2.04.01 – 85. Внутрішній водопровід і каналізація будинків, Законів
України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити середні норми
витрати
води абонентам КП
«Житомирводоканал»
Житомирської
міської
ради
відповідно
до
БНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і каналізація будинків згідно, з
додатком 1.
2. Затвердити середні норми відпуску води абонентам КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради на ведення особистого підсобного
господарства, а також на колективне садівництво і городництво, згідно з
додатком 2;
3. Дане рішення набуває чинності з 1 липня 2010 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марцуна О.В.

Міський голова

В.Т.Шелудченко
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Додаток 1
до рішення міськвиконкому
від 24.06.10 № 437
Середні норми
витрати води абонентам КП «Житомирводоканал»Житомирської
міської ради відповідно до БНіП 2.04.01 – 85 Внутрішній водопровід і
каналізація будинків
Об’єкти витрати води

Одиниця виміру

Жилі будинки з водопроводом та
каналізацією без ванн
Таке ж, з газопостачанням
Таке ж, з водопроводом , каналізацією та
ваннами,
з
водонагрівачами,
що
працюють на твердому паливі
Таке ж, з водопроводом , каналізацією та
ваннами з газовими водонагрівачами,
Таке ж, з швидкодіючими газовими
водонагрівачами та багато потоковим
водозабором
Жилі будинки з централізованим
гарячим водопостачанням, обладнані
умивальниками, мойками та душами
Таке ж, з сидячими ваннами, обладнаними душами
Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до
1700 мм, обладнаними душами
Таке ж, при висоті будівель понад 12
поверхів та підвищеними вимогами до
їхнього благоустрою
Гуртожитки без душових
Гуртожитки з загальними душовими
Гуртожитки з загальними душовими,
їдальнями та пральнями
Готелі, пансіонати й мотелі з загальними
ваннами та душовими
Готелі з душами в усіх окремих номерах
Готелі з ваннами в окремих номерах:
а) до 25% загального числа номерів
б) до 75% загального числа номерів
в) в усіх номерах

1 мешканець

Норма
витрати
води, л/добу
95

-/-

120

-/-

150

-/-

190

-/-

210

-/-

195

-/-

230

-/-

300

-/-/-/-

400
60
100

-/-

140

-/-/-

120
230

-/-/-/-

200
250
300
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Лікарні, санаторії загального типу та
будинки відпочинку ( з загальними ваннами та душовими)
Таке ж, з грязелікувальними закладами
Санаторії та будинки відпочинку з
ваннами при усіх жилих кімнатах
Поліклініки та амбулаторії
Механізовані пральні
Немеханізовані пральні
Адміністративні будівлі
Навчальні заклади та загальноосвітні
школи з душовими при гімнастичних
залах
Школи – інтернати
Дитячі ясла – садки з денним
перебуванням дітей
Дитячі ясла садки з цілодобовим
перебуванням дітей
Піонерські табори
Підприємства громадського харчування:
а) приготування їжі, що споживається на
підприємстві та ніпівфабрикатів, миття
продуктів та посуду
б) таке ж, що подається до дому
Продовольчі магазини
Перукарні
Кінотеатри
Клуби
Театри:
а) для глядачів
б) для артистів
Стадіони та спортзали:
а) для глядачів
б) для фізкультурників (з врахуванням
прийняття душу)
Плавальні басейни:
а) поповнення басейну
б) для глядачів
в) для спортсменів (з врахуванням
прийняття душу)
Лазні:
а) миття у мильній з тазами на лавках з
обмиванням в душі
б) миття у мильній з тазами на лавках з

1 ліжко
-/-

250
500

-/1 хворий
1 кг білизни (сухої)
-/1 працюючий
1 учень та 1 викладач за зміну

350
15
75
40
15

1 місце

200

1 дитина

75

-/1 місце

100
200

1 страва
-/1 робоче місце
-/-/-/-

12
10
400
120
4
10

-/-/-

10
40

-/-

3

1 фізкультурник

50

% об’єму басейну
1 місце

10
3

1 людина

100

1 відвідувач

180

20
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прийманням оздоровчих процедур
в) душова кабіна
г) ванна кабіна
д) прибирання підлоги, приміщень,
мильних, душових, парилок
є) умивальник у оператора – мозолиста
Обслуговуючий персонал громадських
будівель
Душові у побутових приміщеннях
промислових
підприємств,
клубах,
будинках культури та театрах
Миття автотранспорту:
а) при наявності механізованої мийки в
гаражах:
- вантажних автомашин, автобусів,
тролейбусів
- легкових автомашин
б) вручну з шлангів, незалежно від місця
стоянки:
- автобусів
- вантажних автомашин
- легкових автомашин
- мотоциклів
Промивання
та
випробування
внутрішніх мереж
Жилі будинки, обладнані каналізацією
Водокористування з водорозбірних
колонок:
а) дворових
б) вуличних
Фонтани зі зворотною системою
водопостачання
Фонтани при прямому скиданні до
каналізації

Фонтанчик з питною водою
Заморожування ковзанок:
а) перше заливання
б) кожне наступне заливання
Автомати газованої води без врахування
стаканомийки:

-/-/-/-

290
440
540

кв.м.
1 змішувач

6
15

1 людина за зміну

25

1 душ. сітка

500

1 машина
-/-

1500
1000

-/-/-/-/-

500
500
300
50

100 м. куб
1 мешканець

10000
150

1 мешканець
-/-

150
50

на 1% обєму
Згідно з пропускною здатністю трубопроводу, що підводить воду при
швидкості останньої
в ньому 2 м/сек..
1 фонтанчик (л/год)

100

кв.м.
-/-

50
10

72
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а) з водяним охолодженням
б) з неводяним охолодженням
Стаканомийки (автомати газованої води,
пива тощо, лотки для продажу напоїв,
бочки пива, квасу та інше)

Керуючий справами

1 автомат (л/год)
-/-

100
25

1стаканомийка
(л/год)

50

М.М. Гришко
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Додаток 2
до рішення міськвиконкому
від 24.06.10 № 437
Середні норми
відпуску води абонентам КП «Житомирводоканал»Житомирської
міської ради на ведення особистого підсобного господарства,
а також на колективне садівництво і городництво
Призначення відпуску води

Норма відпуску води

1. Утримання худоби
Корова
Молодняк великої рогатої худоби
Кінь
Свиня доросла
Порося до 4-х місяців
2. Поливання садів, присадибних
ділянок, зелених насаджень тощо:
Сади й присадибні ділянки
Квітники й газони
Теплиці:
Теплиці земляні
Теплиці стелажні зимові, парники всіх
типів та утеплений ґрунт

(літрів на добу на 1 голову)
80
30
80
25
15
літрів/м² на добу

Керуючий справами

4–6
4–6
літрів/м³ теплиць на добу
15
6

М.М. Гришко
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