
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
від ________________ № ______ 

м. Покровськ 

 

 
Про затвердження річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 

1м2 опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

 

Розглянувши лист виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця»  від 04.09.2019 № 885/683 щодо  

затвердження річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м2 

опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення, керуючись статтями 28, 

30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Затвердити річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 

1м2 опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення 

(додається). 

 

2. Виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» 

філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного 

товариства «Українська залізниця» (Буланенко) врахувати в роботі затверджені норми 

споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м2 опалювальної площі для 

населення. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради                     

від 25.02.2019 № 44 «Про затвердження річних норм споживання теплової енергії на 

централізоване опалення 1м2 опалювальної площі виробничому структурному підрозділу 

«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко  



Додаток  

до рішення  виконкому міської ради 

від ______________ №_______ 

 

 

Річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м2 

опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення 

 

 

Період Щомісячна на 1 м2 для населення, 

Гкал/м2 

січень 0,0351 

лютий 0,0306 

березень  0,0262 

квітень 0,0038 

жовтень 0,0078 

листопад 0,0238 

грудень  0,0317 

рік  0,159 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А.В. Жук 

 

 

 

 

 

 Річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м2 

опалювальної площі розроблені виробничим структурним підрозділом «Лиманське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська» залізниця» 

 

 

 

 

 

Інженер - теплотехнік відділу водо-теплопостачання  

ВП «Лиманське територіальне управління» філії  

«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 

будівель і споруд» АТ «Українська» залізниця»    К.В. Есаулко 

         

 


