
 

 

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
 

08.10.2014                                                         № 273 

 

Про норми споживання теплової 

енергії на централізоване опалення 

житлових будинків (населення) 

споживачам ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго“  

 

 

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, Правил 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.07.2005 року № 630, враховуючи звернення обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства „Лубнитеплоенерго“ та 

згідно з розрахунками виконаними ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“, на підставі 

КТМ 204 України 244-94, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 „Будівельна кліматологія“ 

та ДБН В.2.5-39:2008 „Теплові мережі“, протоколу комісії по здійсненню 

контролю за додержанням правил при нарахуванні тарифів на житлово-

комунальні послуги від 01 жовтня 2014 року № 2, з метою забезпечення 

дотримання норм законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, 

обчислення необхідного обсягу отриманих споживачами послуг 

централізованого опалення та гарячого водопостачання,  виконком міської ради   

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на централізоване 

опалення одного квадратного метра житлових будинків (населення) 

споживачам ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ згідно з додатком. 

2. Відділу фінансів та обліку виконкому міської ради (Цюра І.О.) 

забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті міста Пирятина та 

Пирятинського району та друкованому засобі масової інформації. 

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в 

друкованому засобі масової інформації. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Вараву М.В. 
 

 

 

Міський голова                                           О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

міської ради  

08.10.2014 № 273 

 

 

 
 

Норми споживання теплової енергії 

на централізоване опалення одного квадратного метра житлових будинків 

(населення) споживачам ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                 

виконкому міської ради        Л.В.Кочур 

 

Показник Середня по 

підприємству 

„Лубнитепло-

енерго“ для 

житлових 

будинків 

у тому числі: 

для 1-2 

поверхових 

житлових 

будинків 

для 3-4 

поверхових 

житлових 

будинків 

для 5 і 

більше 

поверхових 

житлових 

будинків 

Річна норма споживання теплової 

енергії на централізоване опалення   

одного квадратного метра 

житлових будинків (населення), 

Гкал/м
2 

0,152 0,353 0,207 0,131 

Середньомісячна норма 

споживання теплової енергії на 

централізоване опалення  1 м
2
 

житлових будинків (населення)                

(в опалювальний період),                

Гкал/м
2
 в місяць 

0,02568 0,05963 0,03497 0,02213 


