УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 березня 2021 р.№65.
Про затвердження норм використання
води для поливу та утримання худоби
споживачами м. Гайсин
Відповідно до клопотання КП «Гайсинводоканал», на підставі Закону
України «Про питну воду та питне водопостачання», постанови Кабінету
Міністрів України №1107 від 25 серпня 2004 року «Про затвердження порядку
розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», з метою
підвищення якості комунальних послуг, керуючись пунктом 1 статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1.Затвердити норми використання води для поливу та утримання худоби
споживачами м. Гайсин згідно з додатком, що додається до цього рішення.
2.Комунальному підприємству «Гайсинводоканал» Гайсинської міської ради:
2.1.Проводити розрахунки за надані населенню послуги з водопостачання та
водовідведення у житловому фонді, не обладнаному засобами обліку, за
встановленими нормами питомого водоспоживання.
3.Це рішення набирає чинності з 03 травня 2021 р., та підлягає оприлюдненню в
засобах масової інформації.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Стецько В.В.
Міський голова

А.І.Гук

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Гайсинської міської ради
від 17 березня 2021 року №65.
Норми
витрат води водоспоживачами
№
з/
п

Споживачі

1

2

1.

Утримання худоби:

-корова
-молодняк великого рогатого
скоту
-свиня доросла
-кінь
2. Полив:
-на присадибних ділянках
-посадок у стелажних зимових
і
грунтових
весняних
теплицях, парниках усіх типів,
в утепленому грунті
-посадок у грунтових зимових
теплицях
-футбольного поля
-удосконалених
покриттів,
тротуарів, площ, заводських
проїздів
Водорозбірна колонка в автокооперативному гаражі

Одиниці
виміру

Норми витрат води л/добу
Загальна норма

3

4

На 1 голову
X
X

80
30

X
X
1м. кв.

25
80

X
X

6
6

X

15

X
X

0.5
1.3

На 1 гараж

60

Примітка до пункту 2:
Громадянам міста, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки,
дозволяється використовувати воду з міського водопроводу на полив з 20-00 до 7-00
години, без використання шлангів, не перевищуючи норму поливу, 6 літрів на 1
квадратний метр 90 днів на рік.

Секретар виконкому

А.П.Філімонов

