РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______

Про затвердження
КП «Теплоенергетик» норми
споживання теплової енергії
для населення
Відповідно до статей 140, 143 Конституції України, статті 28,
підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні (Керівний технічний матеріал 204 України 244-94), затверджених
Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства
від 14 грудня 1993 року, Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2006 року № 630, постанови Кабінету Міністрів України
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження
ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері
теплопостачання» та враховуючи лист КП «Теплоенергетик» від 17 липня
2019 року № 11-1127/041 про встановлення норми споживання теплової енергії
для централізованого опалення житлових будинків, Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького
ВИРІШИВ:
1. Затвердити КП «Теплоенергетик» норму споживання теплової енергії
(середньомісячну) у Гкал/м кв. загальної опалювальної площі в розмірі
0,02607 Гкал/м кв. опалювальної площі для населення терміном на п’ять років.
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2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 28 грудня 2010 року № 1149 «Про затвердження норми
споживання теплової енергії для КП «Теплоенергетик», від 28 грудня
2010 року № 1150 «Про затвердження норм споживання теплової енергії на
опалення та гаряче водопостачання для відокремленого підрозділу
«Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенегетик», рішення виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року № 247 «Про
затвердження КП «Теплоенергетик» норми споживання теплової енергії для
населення».
3. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.

Міський голова
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УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від " 22 " травня 2018 року

№ 247
м. Кропивницький

Про затвердження
КП «Теплоенергетик» норми
споживання теплової енергії
для населення
Відповідно до ст. 140, 143 Конституції України, ст. 28, підпункту 1
п. “а” ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Норм та вказівок по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та
громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні
(Керівний технічний матеріал 204 України 244-94), затверджених Державним
комітетом України з питань житлово-комунального господарства від 14 грудня
1993 року, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2006 року № 630, постанови Кабінету Міністрів України
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження
ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері
теплопостачання», та враховуючи лист КП «Теплоенергетик» від 12 лютого
2018 року № 227/04.1 про встановлення норми споживання теплової енергії для
централізованого опалення житлових будинків, Виконавчий комітет Міської
ради міста Кропивницького
ВИРІШИВ:
1. Затвердити КП «Теплоенергетик» норму споживання теплової енергії
(середньомісячну) у Гкал/м кв. загальної опалювальної площі в розмірі
0,028498 Гкал/м кв. опалювальної площі для населення терміном на п’ять років.
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2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 28 грудня 2010 року № 1149 «Про затвердження норми
споживання теплової енергії для КП «Теплоенергетик» та від 28 грудня
2010 року № 1150 «Про затвердження норм споживання теплової енергії на
опалення та гаряче водопостачання для відокремленого підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенегетик».
3. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
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О. Мосін

