
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 818 

 

Про затвердження норм споживання теплової енергії на послуги з постачання  

теплової енергії для споживачів (категорія населення), житлові будинки яких не 

обладнано приладами обліку теплової енергії в м. Біла Церква  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2022 року № 1582, відповідно до підпункту 21 

пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України  «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання», Правил надання послуги з постачання теплової енергії і 

типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 

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

дотримання норм законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, упорядкування 

розрахунків за теплову енергію та захисту прав споживачів,  виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Затвердити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» норму споживання теплової енергії на послуги з постачання  

теплової енергії для споживачів (категорія населення), житлові будинки яких не обладнано 

приладами обліку теплової енергії в м. Біла Церква на 1 кв.м. загальної площі  в розмірі 0,187 

Гкал/кв.м., згідно з додатком. 

2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»  

привести у відповідність до цього рішення умови договорів зі споживачами шляхом внесення 

відповідних змін до договорів або їх переукладання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 
 



                                                                Додаток      

                                                                                       до рішення виконавчого  

                                                                                  комітету міської ради   

                                                                                            від 13. 12. 2022 року № 818 

                                                                                                       

Розрахунок 

питомих витрат теплової енергії на 1 кв.м.  опалення об’єктів теплопостачання 

  для населення м. Біла Церква 

 

№ 

з/п 
Показник Усього 

                 У тому 

числі 

з будинковими 

приладами 

обліку 

теплової 

енергії 

без 

будинкових 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії 

1 2 3 4 5 

1. 
Кількість абонентів, яким надається 

послуга з централізованого опалення 

 

53 888 
49 151 

 

4 737 

2. 

Загальна опалювальна площа 

житлових будинків станом на початок 

планового періоду без площі квартир з 

автономним опаленням, м 2, усього, у 

тому числі: 

2 617 331 2 488 599 128 732 

2.1. 
1 – 2 - поверхових будинків 34 049 5 269 28 780 

2.2. 
3 – 4 - поверхових будинків 135 042 76 322 58 720 

2.3. 5 і більше поверхів 2 448 239 2 407 008 41 231 

3. 

Річний обсяг теплової енергії на 

централізоване опалення житлових 

будинків (пункт 2) Гкал, усього, в 

тому числі: 

254 956 230 911 24 045 

3.1. 1 – 2 - поверхових будинків 10 035 1 126 8 909 

3.2. 3 – 4 - поверхових будинків 21 499 11 007 10 492 

3.3. 5 і більше поверхів 223 422 218 778 4 644 

4. 

Питоме споживання теплової енергії 

на централізоване опалення житлових 

будинків (пункт 2), Гкал/м 2 на рік, у 

тому числі: 

0,097 0,093 0,187 

4.1. 1 – 2 - поверхових будинків 0,295 0,214 0,310 



                                                                                  2                                               Продовження додатка 
 

4.2. 3 – 4 - поверхових будинків 0,159 0,144 0,179 

4.3. 5 і більше поверхів 0,091 0,091 0,113 

 

 

Перший заступник міського голови    Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 

 


	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\90_13.12\від 13 грудня\№ 818\№ 818.docx
	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\90_13.12\від 13 грудня\№ 818\Додаток.docx

