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З метою удосконалення та підвищення якості обліку питної води, керуючись
ст. 10 Водного Кодексу України, п. 5 ст. 9, 19 Закону України «Про охорону
навколишнього середовища», ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання», пунктом 2.3 БНіП 2.04.02-84 «Водопостачання». Зовнішні мережі та
споруди «Правилами користування системами централізованого комунального
водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затвердженими
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
27.06.2008р. № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за
№ 936/15627, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми питної води і скид стічних вод для населення, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності м. Лиман, с. Ставки, смт.
Дробишево, с. Рубці, с. Лозове, с. Коровій Яр, с. Рідкодуб.
2.

Встановити:

2.1. Використання населення м. Лиман та с. Ставки, смт. Дробишево, с. Рубці, с.
Лозове, с. Коровій Яр, с. Рідкодуб – мешканцями будинків садибного типу, питної
води здійснюється згідно угод, укладених між споживачами та Лиманського ВУВКГ
КП «Компанія «Вода Донбасу» за показниками повірених та опломбованих засобів
обліку води або, у разі відсутності приладу обліку, згідно норм витрат води.
2.2. Тривалість випуску додаткових витрат для поливу земельних ділянок здійснювати
відповідно до міських кліматичних умов в Донецькій області – 120 днів на поливний
сезон з 01.05 до 01.09 щороку.
2.3. Користування питною водою підприємствами, установами та організаціями для
полива зелених насаджень та миття автотранспорту, здійснюється згідно угод,

укладених між споживачами та Лиманським ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»
за показниками опломбованих засобів обліку води, встановлених споживачами на
трубопроводах у місті підключення до міських водопровідних мереж або
безпосередньо на поливомиючих машинах.
3.
Заборонити встановлення тимчасових водопровідних мереж для поливання
території домоволодінь, що є приватною власністю, згідно п. 3.3 «Правил
користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і
селищах України». Здійснення поливання території домоволодінь за допомогою
тимчасових трубопроводів або шлангів є без обліковим. Розрахунковий період при без
обліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування,
якщо термін початку без облікового водокористування виявити неможливо,
розрахунковий період становить один місяць. Розрахунок витрат питної води
здійснюється за пропускною здатністю труби (вводу) при швидкості руху в ній 2м/сек.
та дією її повним перерізом протягом 24 години на добу.
4.
Об’єм витраченої води на поливання садів і городів та присадибних ділянок,
зелених насаджень та інших, витрачених за допомогою шлангів та без встановлених
приборів обліку води, здійснюється за пропускною здатністю труби (вводу) при
швидкості руху в ній 2м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 години на добу,
згідно п 3.3, 3.4 «Правил користування системами комунального водопостачання та
водовідведення в містах і селищах України»
5. В разі самовільного (бездоговірного) приєднання споживача до мереж
водопостачання, підключення споживача до водопровідної мережі до приладу обліку
(при наявності вузла обліку води), порушення цілісності пломб Держспоживстандарту
та (або) виробника виконавця послуг, розрахунок витрат води здійснюється за
пропускною здатністю труби (вводу) при швидкості руху в ній 2м/сек. та дією її
повним перерізом протягом 24 години на добу, згідно п 3.3, 3.4 «Правил користування
системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах
України»
6. Запропонувати
Лиманському
виробничому
управлінню
водопровідноканалізаційного господарства довести норми витрат холодної води до відома всіх
споживачів.
7. Рішення виконавчого комітету від 16.04.2014 № 126 «Про внесення змін в
рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від 26.09.2012р. №
359», рішення виконавчого комітету від 26.09.2012р. № 359 «Про затвердження
норм витрат питної води та скид стічних вод для абонентів виробничого
управління водоканалізаційного господарства», визнати таким, що втратило
чинність.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Муравльову О.М.

Міський голова

П.Ф. Цимідан
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