ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
26 квітня 2017 року

№ 87

Про затвердження норми споживання теплової
енергії (Гкал) для опалення на 1м2 житлових
будинків виробничого підрозділу
ВП «Гребінківське будівельно-монтажне
експлуатаційне управління» регіональної філії
«Південна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця»
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, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
та ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», враховуючи звернення та подані
розрахунки виробничого підрозділу «Гребінківське будівельно-монтажне
експлуатаційне управління», з метою забезпечення дотримання норм
законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, обчислення необхідного
обсягу отриманих споживачами послуг централізованого опалення, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми споживання теплової енергії (Гкал) для опалення
на 1м житлових будинків (населення) виробничого підрозділу «Гребінківське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії
«Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», згідно додатку 1.
2. Відділу з питань соціально-економічного розвитку та земельних
відносин (Лазоренко Т.Ф.) забезпечити оприлюднення рішення в друкованому
засобі масової інформації та на офіційному сайті Гребінківської міської ради.
3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в
друкованому засобі масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Зінченка ВМ.
2

Міський голова

В.І. Колісніченко

Додаток
до рішення № 87 виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 26.04. 2017 року
Норми
споживання теплової енергії
на централізоване опалення житлових будинків (населення)
для споживачів ВП «Гребінківське-будівельне монтажне експлуатаційне
управління»регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця»

№
з/п

Адреса об'єкту,
вул./пров.

1

2
Весняна, 66
Котляревського,
2а
Шевченка, 73
Шевченка, 77а

1
2
3
4

Загальна
площа
будівлі,
м2

Річне
навантаження
Qгод, Гкал

3
377,60

4
52,81

Річна норма
споживання
теплоти на
опалення
житлового
будинку,
Гкал/м2
5
0,140

998,41

163,93

0,164

701,40
524,90

81,57
64,82

0,116
0,123
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Місячна
норма
споживання
теплоти

6
0,0236
0,0277
0,0196
0,0208

В.І. Колісніченко

