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«Щодо встановлення норм споживання гарячої води»

Шановний Анатолію Васильовичу !

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 23.08.2019р. № 1734 «Про 
внесення змін до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання» та статті 9 Закону України № 2119-VIII від 22.06.2017р. 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», просимо Вас встановити 
норми споживання гарячої води для житлових будинків та гуртожитків, які не 
оснащені вузлами обліку гарячої води по зоні надання послуг ліцензіатом з постачання 
теплової енергії ПРАТ «Черкаське хімволокно».

Норми споживання гарячої води визначені додатком З БНІП 2.04.01-85 
«Внутренний водопровод и канализация зданий» та наведений в таблиці (додаток №1).

Додатки: норми споживання гарячої води у житлових будинках, установах, 
організаціях для господарсько-побутових потреб, підприємницької діяльності та 
ведення підсобного господарства -  на 2-х листках.
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НОРМИ СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ в о д и
у житлових будинках, установах, організаціях для господарсько-побутових потреб, 

підприємницької діяльності та ведення підсобного господарства.
Додаток І

№ з/п Об’єкти витрати гарячої води Одиниця виміру
Норми витрат 
гарячої води, 

л/добу

Норми витрат 
гарячої води, 

м3/місяць

1.
Житлові будинки з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані 
умивальниками, мийками та душами 1 мешканець 100 2,9

г
- те ж, з сидячими ваннами, обладнаних душами 1 мешканець ПО 3,2
- те ж, з ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм обладнаних душами ' 1 мешканець 120 3,5
- теж, при висоті будівель понад 12-ти поверхів та підвищеними вимогами до 
їхнього благоустрою

1 мешканець 130 3,8

2. Гуртожитки з загальними душовими 1 мешканець 60 1,8
- те ж, з душовими при всіх кімнатах 1 мешканець 70 2,0
- те ж, із загальними кухнями та блоками душових на поверхах в кожній секції 
будівлі

1 мешканець 90 2,6

3. Готелі, пансіонати і мотелі з загальними ваннами та душовими 1 мешканець 70 2,0
те ж, з душовими увсіх окремих номерах 1 мешканець 140 4,1
те ж, з ваннами в окремих номерах

до 25% загального тисла номерів 1 мешканець 100 2,9
до 70%изагального числа номерів 1 мешканець 150 4,4
в усіх номерах 1 мешканець 180 5,3

4. Лікарні, санаторії загального типу (із загальними ваннами та душовими) 1 ліжко 75 2,2
те ж, з санітарними вузлами, наближеними до палат 1 ліжко 90 2,6

5. Інфекційні лікарні 1 ліжко ПО 3,2
6. Санаторії та будинки відпочинку з ванними при всіх жилих кімнатах 1 ліжко 120 3,5
7. Поліклініки та амбулаторії 1 хворий

8. Дитячі дошкільні заклади (колишні ясла-садки) з денним перебуванням дітей 1 дитина 16 0,5

те ж, з цілодобовим перебуванням дітей 1 дитина зо 0,9
9. Табори відпочинку дітей (колишні піонерські табори) 1 місце 40 1,2

10. Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах 1 учень 3,5 0,1

11. Обслуговуючий персонал в дитячих дошкільних закладах і таборах відпочинку 
дітей

1 особа 8 0,2

12. Школи-інтернати 1 місце зо 0,9
13. Підприємства громадського харчування 1 страва 4 0,1

те ж, що подається додому 1 страва 3 0,1
14. Продовольчі магазими 1 робоче місце 65 1,9
15. Перукарні 1 робоче місце 35 1
16. Кінотеатри 1 місце 1,5 0
17. Клуби 1 місце 3 0,1
18. Театри 1 місце

для глядачів 1 місце 5 0,1
для артистів 1 місце 25 0,7

19. Стадіони та спортзали 1 місце
для глядачів 1 місце 1 0
для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа) 1 місце зо 0,9

20. Плавальні басейни 1 місце
для глядачів 1 місце 1 0
для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа) 1 місце 60 1,8

21. Лазні
миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням в душі 1 відвідувач 120 3,5
миття у мильній з тазами на лавках з прийняттям оздоровчих процедур 1 відвідувач 190 5,6
душова кабіна 1 відвідувач 240 7
ванна кабіна 1 відвідувач 360 10,5

22. Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств 1 душова сітка 230 6,7
23. Адміністративні будівлі 1 працюючий 7 0,2
24. Промислові магазини 1 робоче місце 7 0,2
25. Аптеки-торговий зал та підсобні приміщення 1 робоче місце 7 0,2

Голова правління ПРАТ "Черкаське хімволокно" ....

Заступник директора ВП "Черкаська
ПРАТ "Черкаське хімволокно" з те^й'апастачання та збуту
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