
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 грудня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _424___ 

 

 

Про затвердження норм споживання 

теплової енергії для житлових будинків, які 

не обладнані вузлами комерційного обліку 

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 25 жовтня 2021 року за        

№ 62/6078-23/2021, з метою впорядкування нарахування плати за спожиті 

комунальні послуги, відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», пункту 1 частини другої статті 9 

Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», 

пункту 21 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня  2019 року № 830, 

керуючись підпунктом 21 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на послугу з постачання 

теплової енергії для житлових будинків, які не обладнані вузлами комерційного 

обліку, згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27 листопада 2014 року № 417 «Про затвердження норм витрат 

теплової енергії для комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Страрокостянтинівської міської ради». 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради  

09 грудня 2021 року № 424 

 

 

Норми споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії 

для житлових будинків, які не обладнані вузлами комерційного обліку 

 

 

Період Для будівель де 

5 і більше 

поверхів, 

Гкал/м2 

Для будівель де 

3, 4 поверхи, 

Гкал/м2 

Для будівель де 1, 2 

поверхи, Гкал/м2 

Жовтень 2021 р. 0,010082 0,015156 0,026253 

Листопад 2021 р. 0,022079 0,033192 0,057493 

Грудень 2021 р. 0,026096 0,039232 0,067955 

Січень 2022 р. 0,031878 0,047924 0,083011 

Лютий 2022 р. 0,024982 0,037557 0,065054 

Березень 2022 р. 0,024690 0,037117 0,064293 

Квітень 2022 р. 0,009194 0,013822 0,023942 

Разом 0,149000 0,224000 0,388000 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


