
 
 

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 01.10.2019                         м. Лисичанськ          № 483 
 
 

Про затвердження середньої 

річної норми витрат теплової 

енергії 

 

Розглянувши звернення КП «Лисичанськтепломережа» від 25.09.2019 

року № 2621,  заслухавши доповідь начальника абонентського відділу КП 

«Лисичанськтепломережа» Попової О.Л., у якій безпосередньо зазначено про 

зниження середньої річної норми витрат теплової енергії на опалення  1 м2 

загальної опалювальної площі для населення міста, що позитивно позна-

читься на нарахуваннях за послуги централізованого теплопостачання у бік 

зменшення суми платежу,  відповідно до п.21 ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  п.60 Постанови КМУ від 30.04.2019 

року № 291, виконавчий комітет Лисичанської міської ради 

 

вирішив: 

             

1.Затвердити середню річну норму витрат теплової енергії на опалення  

1 м2 загальної опалювальної площі для населення міста на 2019-2020 роки на 

рівні 0,143 Гкал/м2. 

 

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню та набирає чинності з 

моменту оприлюднення. 

 

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Андрія Якимчука.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ШИЛІН 

 

 

 

 

 

 

 



Визначення середньої річної норми витрат теплової енергії 

(норми споживання) 

на опалення 1 м2 загальної опалюваної площі для населення 

м. Лисичанська з 2019 року 

для надання послуг з постачання теплової енергії 

для потреб централізованого опалення 

Норма споживання теплової енергії на 1 м2 опалюваної площі по КП 

«Лисичанськтепломережа», встановлена рішенням виконавчого комітету 

Лисичанської міської ради від 19.08.2008 №587 та складає 0,188 Гкал/м2 за 

рік. Цю норму комунальне підприємство «Лисичанськтепломережа» 

застосовує до теперішнього часу. 

Проте, у зв’язку з набранням чинності Постанови від 21 серпня 2019 

року №830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 

теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання 

теплової енергії» (далі Правила 830) пункт 21 та Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання» пункт 2 статті 9, 

нарахування за послугу з централізованого опалення в житлових будинках, 

необладнаних приладами комерційного обліку теплової енергії, починаючи з 

жовтня 2019 року для населення буде здійснюватися  за нормою споживання 

теплової енергії: 

«До встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії 

обсяг споживання теплової енергії визначається за встановленою органом 

місцевого самоврядування нормою споживання, що підлягає щомісячному 

коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання 

теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього 

повітря». 

Враховуючи всі зміни: введення нових методів нарахування (обліку) за 

послугу з централізованого теплопостачання згідно чинного законодавства 

України, відключення квартир від системи централізованого опалення з 2008 

року по 2019 рік, введення ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна 

кліматологія» в 2010 році, зменшення соціальних норм для населення, яке 

користується пільгами або субсидіями (з 01.05.2017 по 30.04.2019  

користуємося нормою  – 27.816грн./м2,з 01.05.2019 користуємося нормою – 

24,718грн./м2), застосовувати попередню норму 0,188 Гкал/м2 за рік не 

доцільно. Отже, середню річну норму витрат теплової енергії на опалення 1 

м2 загальної опалюваної площі для населення м. Лисичанська  для надання 

послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення 

(норму споживання теплової енергії) необхідно терміново переглянути. 

КП «Лисичанськтепломережа» проведено розрахунок середньої річної 

норми витрат теплової енергії (норми споживання) на опалення 1 м2 

загальної опалюваної площі для населення м. Лисичанська з 2019 року для 

надання послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого 

опалення, з урахуванням даних на 01.01.2019  – 0,143 Гкал/м2 за рік. 

Щодо різниці в нарахуванні теплової енергії за послуги 

централізованого опалення для населення при використанні норми 

споживання 0,188 Гкал/м2 в рік та 0,143 Гкал/м2 в рік: 



 
Тариф 

грн/Гкал 

Площа, 

м² 

Нарахування  за 

опалюваний сезон (взятий 

розрахунок температури 

попереднього 

опалювального сезону 2018-

2019рр.) Різниця, грн 

%, на який 

зменшено 

нарахування 

при 

застосуванні 

норми 0,143 

при нормі 

0,188, грн. 

 при нормі 

0,143,  грн, 

1-кімнатна 

1698,38 

35 8 964,21 7 724,70 1 239,51 

14 2-кімнатна 50 12 806,01 11 035,28 1 770,73 

3-кімнатна 64 16 391,70 14 125,16 2 266,54 

Таким чином, очевидне, що при застосуванні середньої річної норми 

витрат теплової енергії (норми споживання) на опалення 1 м2 

загальної опалюваної площі для населення м. Лисичанська з 2019 

року для надання послуг з постачання теплової енергії для потреб 

централізованого опалення 0,143 Гкал/м2 в рік зменшується нарахування 

за надання послуги з постачання теплової енергії для населення. 

Адміністрація КП «Лисичанськтепломережа» 

 


