УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від _____________ №_________
м. Житомир

Про погодження тривалості поливального
сезону на території Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади
Розглянувши лист комунального підприємства «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради від 15.04.2020 № 22/644 щодо обмеження
використання питної води для поливання та необхідності збільшення терміну
поливального періоду, з метою зменшення фактів нераціонального
використання питної води, відповідно до Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 27.06.2008 № 190, законів України
«Про житлово–комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити тривалість поливального сезону на території Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади з 01 травня по 30 вересня.
2. Комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської
міської ради:
2.1 плату за поливання присадибних ділянок у приватному секторі
споживачам, у разі відсутності засобів обліку холодної води, проводити
з розрахунку площі присадибної ділянки 5 (п’ять) соток;
2.2 у разі отримання від споживача документації щодо фактичної
площі належної йому земельної ділянки, нарахування плати здійснювати на
загальну площу земельної ділянки за вирахуванням площі забудови;
2.3 довести до відома споживачів про те, що поливання
присадибних ділянок за допомогою шлангів та інших пристроїв без засобів
обліку холодної води вважається безобліковим водоспоживанням і витрати
води
визначаються
за
пропускною
спроможністю
водопровідної
труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її
повним перерізом упродовж 24 годин за добу у відповідності
до пунктів 3.3 та 3.4 Правил користування системами централізованого
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах

України;
2.4 розрахунковий період при безобліковому
водокористуванні
встановити з дня початку такого користування. У разі якщо термін
початку
безоблікового водокористування
встановити
неможливо,
розрахунковим періодом вважати один місяць;
2.5 рекомендувати споживачам, які здійснюють розрахунки за нормами
водоспоживання,
облаштувати
водопровідні
вводи
засобами
комерційного обліку холодної води;
2.6 рекомендувати споживачам вишукати можливість
здійснення
поливання з альтернативних джерел води.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М.

Міський голова

С. І. Сухомлин

