
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

      РІШЕННЯ 

 

26 квітня  2017 року                                                                          № 88 

 

Про затвердження норми споживання теплової 

енергії (Гкал) для опалення на 1м
2
 житлових 

будинків виробничого підрозділу  

«Локомотивне депо Гребінка» 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 «Локомотивне депо Гребінка», 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
2
 житлових будинків (населення) виробничого підрозділу «Локомотивне 

депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця»,   згідно додатку 1. 

2. Затвердити споживання теплової енергії  для надання послуг  з 

централізованого  постачання гарячої води на 1 чоловіка (населення                         

м. Гребінка по вул. Локомотивна), згідно додатку 2. 

3. 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. 

4. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в 

друкованому засобі масової інформації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Зінченка ВМ.  

 

Міський голова                                        В.І. Колісніченко 



                                                                       Додаток 1 

                                                              до рішення № 88 виконавчого комітету                                                                  

                                                Гребінківської міської ради 

                                    від 26.04. 2017 року 

 

Норми  

споживання теплової енергії 

на централізоване опалення житлових будинків (населення) 

для споживачів ВП «Локомотивне депо Гребінка» ДП «Південна залізниця» 
 

 
 

Норми споживання теплової енергії 

Середняпо 

підприємст

ву 

1-2 

поверхо

вих 

будинків 

3-4 

поверхо

вих 

будинків 

В 5 і 

більше 

поверхів 

Річна норма споживання теплової енергії на 

централізоване опалення 1 м
2
 житлових будинків 

(населення), Гкал/м
2
  

0,089 0,137 0 0,072 

Середньомісячна норма споживання теплової енергії 

на централізоване опалення 1 м
2
 житлових будинків 

(населення) (в опалювальний період), Гкал/м.
2
 в 

місяць  

0,0151 0,0232 0 0,0122 

 

 

 

 

 

          Міський голова                                          В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Додаток 2 

                                                             до рішення № 88 виконавчого комітету  

                                              Гребінківської міської ради                                                                                                                                                        

                                  від 26.04. 2017 року 

 

                                                      Норми 

споживання теплової енергії  для надання послуг з 

централізованого  постачання гарячої води 

на 1 чоловіка (населення м.Гребінка по вул. 

Локомотивна). 

 

 

 
 

Норми споживання теплової енергії 

Середня по 

підприємству 

Вид благоустрою 

житлових 

багатоквартирних 

будинків 

Річна потреба в тепловій енергії для 

надання послуг з централізованого 

постачання гарячої води на одного 

чоловіка в період надання послуг  

( опалювальний період)  Гкал/м.
2
   

0,545 
З водопроводом, 

каналізацією,централі

зованим гарячим 

водопостачанням, з 

ванними завдовжки 

1500 мм, обладнаними 

душами 

Середньомісячна  потреба в тепловій 

енергії для надання послуг з 

централізованого постачання гарячої води 

на одного чоловіка , Гкал/м.
2
   

0,091 

 

 

 

 

                        Міський голова                                           В.І. Колісніченко 


