
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

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 
 

В И Р І Ш И В : 
 

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                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
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PIIIIEH}Jfl
BIIKOHABIIOIO KOMITETY KIPOBOTPMCbKOI MICbKOI

,it "d" ?/c/do,ord 2o1o pory

flpo saraepAxeHH, HopMLI

croxr,rBaHH.rr rerlJlonoi eneprii
.qns KfI "TeuroesepletlaK"

KepyrouHcb cr.140, 146 Koncruryqii Yrpaiuu, cr.28 3axony Yrpainra "llpo
ruicqese caMoBpf,AyBaHHs B VrpaiHi", cr.7 3arony VrpaiHIa "flpo xI4TJIoBo-

KoMyHaJrbHi uocnyru", HopvraMur ra nxasisxaNau rro HopMyBaHHIo BHTpar r^aJrzBa

Ta relJroBoi eHeprii na onilrreHH, xurJroBlax ra rpoMaAcbKux clopyA, a raKox Ha

rocnoAapcrro-uo6yroni norpe6u B Yrpaini (KTM 204 Yr<paiurE 244-94),

3arBepAxeHLrMH .{epxannuu rouireroru YrpaiHra 3 nI4TaHb xIarJIoBo-
KoMyHanbHoro rocnoAapcrna ni4 14.12.1993 p., rt.2l lIpaBI{rI HaAaHHq rocryr 3

qenrpanisoBaHoro olarreHHfl, rrocraqaHHq xoro4noi Ta rapauoi BoAI{ i
eoAosiAseAeHHq ra rl{rloBoro AoroBopy [po HaAaHH.f, rlocJlyr 3

qeurpanisoBaHoro orIaIIeHHr, IlocrarranHs, xolo4uoi Ta rapxvoi BoArI i
eoAosiAneAeHH.,r, 3arBepAxeHux rrocraHoBoro Ka6inery MiHicrpin Yxpainu riA
2l tunvs,2005 poKy lt.lb 630, BpaxoByrotru KJrororaHH, KlI "TennoeHepreruK"
r;it 27.12.2010 pory J\b 2108, Bt4KoHaBrrzfi rorrrirer KiponolpaAcbKoi rraicrroi

PAAla

1.

BI4PIIIII4B:

3arnepAnrr{ HopMy cuoxrrBaHHf, rerrJronoi eneprii (cepe.{Hrorraicx.ruy) y
KB. 3araJruroi onarrcBaJrbHoi urorqi .qns KfI "Teuroeuepretntc" n posrr,ripifxan/na

0,0237
2.

fran/u KB. oIralIoBiLIIbHoi nnouli replainou Ha r'f,Tb poxin.

,{aue piurennx ua1upae qusnocri 3 MoMeHry fioro npufiutrrt.

Micrrnfi roJIoBa

.9ercAirros
226848

YKPAIHA

PAAII

ruNs

rvr.Kiponorpa4

O.Caincyo



yKP,q.iH,q,

PIruEHIJfl
BI,IKOHABIIOIO KOMITETY KIPOBOIPMCbKOI MICbKOI TI4U

sil"4" N" //52

rra.Kiponorpa4

llpo sarnepAxeHH, HopM

cnoxr4BaHHfl TerrJronoi eneprii
Ha orIELIIeHHfl, TA fapfrle
BOAOrrOCTAqAIJHfl. Anfl.
ni4oxperraJreHoro ui4pos4iny
"Telr o ereKTp orle HTp arb"
KII ooTeuroeuepreruK"

Kepyrouucb cr.l40, 146 Koucruryqii Yxpaiuu, cr.28 3axony Yxpainu "IIpo
N,ricqeeeuicqene caMoBpqAyBaHH.s B Yxpaiui", cr.7 3arony Yxpainu "IIpo xr,rrJroBo-
KoMyH€Lnbui uocryru", HoptuaMr4 Ta eKa3inxaN{r.r rro HopMyBaHHro Br.rrpar rr€LluBa

Yxpaiui" 3arony

Ta rerlJloBoi eneprii Ha orraleHH{ xr4TJroBHx ra lpoMaAcbKnx clopyA, a raKox Ha

rocrroAapcrxo-uo6yroni norpe6z B Yrcpaini (KTM 204 Yxpainz 244-94),
3arBepAxeHI{Mu [epxannnu xotrrirerou Yxpaiuu 3 rrHTaHb xlrrJroBo-
KoMyH€IJIbHoro rocroAapcrea niA 14.12.1993 p., t.21 fTpaBrrn Ha.qaHH.,r nocrryr 3

qenrpanisoBaHoro oruIJIeHHf,, rrocrarraHH, xoro4noi Ta rapavoi BoAr.r i
eo4oni4neAeHH.rr ra rrrrroBoro AoroBopy npo :aaplaH:afl. rrocJryr 3

qeHrpanisoBaHoro o[aJreHH{, nocratraHH, xolo4Hoi Ta rapauoi BoAr,r i
soAosiAseAeHHfl, 3arBepAxeHnx rrocraHoBoro Ka6inery MiHicrpin Vxpaiuu ni4
2l JII{rIH.r 2005 poKy J\b 630, BpaxoByroqu KnororaHH, ri4oxpeuJreHoro
ui4pos4iny "TenloeHeproqeHTpaltr" KfI "TeuJroeHeprerr.rK" ni1,27.12.2010 pory
.l\b 2107, nuxouas'tufa xouirer Kiponorpa4crroi uicrroi paAz

BI4PI[II,IB:
1. 3arnepAraru HopMy crroxl{BaHHr renrlosoi eueprii Ha orrurJreHHf,

(cepe4urouicruny) y fran/rnr KB. 3ar€LlrbHoi ouamonamsoi nnouli B posrr,ripi

0,03 fran/Na rs. Ta rapfltle BoAo[ocraqaHH, y fru/von. B po3Mipi: 4nx xrrrJroBr,rx
6y4unxin - 0,159 frar/uor., Arrfl ryproxnrxia - 0,076 fxan/qon. Anfl
ni4orcpervrJreHoro uigpoaqiJry "TeuroeueprorleHTparb" KII "Teuroeseprerux"
repuinou Ha r'rrb poxin.

2. fiaue piruennx rua6upae.ruHHocri 3 MoMeHry fioro npufiurmr.

Micrrufi roJroBa

9emaiuon
226848

O.Caincyc



 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

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 
 

 

В И Р І Ш И В : 
 

 

 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 «Тепло-

електроцентраль» КП «Теплоенегетик». 

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                             О. Мосін 
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ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 ВІД 10.09.2019 
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

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 
 

В И Р І Ш И В : 
 

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 таким, що втратив чинність, пункт 1 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                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
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