
           
УКРАЇНА 

            Коростенська міська ради  Житомирської   області   

                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

           РІШЕННЯ 

 

 

Від 19.12.2018 р. №________                                                                                                               

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 05.09.2018року №376  «Про затвердження 

частки  нормативної витрати теплової енергії на опалення місць 

загального користування в багатоквартирних житлових будинках міста 

Коростеня, обладнаних лічильниками обліку теплової енергії, питомої 

норми споживання   теплової   енергії  на централізоване  опалення   

житлових будинків без приладів обліку, коефіцієнтів для перерахунків 

результатів вимірювань теплової енергії» 

Розглянувши звернення директора Комунального підприємства 

теплозабезпечення від 21.11.2018року №255, відповідно до Законів України  
«Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Правил надання 
послуг з централізованого опалення», затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2005 №630, «Методики розрахунку кількості 
теплоти, спожитої на опалення місць  загального користування 
багатоквартирних будинків та визначення плати  за  їх опалення», затвердженої 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України  від  31.10.2006 №359, керуючись  п. 2 ч. «а» ст. 28, п. 1, 
ч. «а» ст. 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 

 

РІШАЄ: 

 

1.Внести зміни до Додатку №1 до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 05.09.2018 року №376  «Про затвердження частки  нормативної 

витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в 

багатоквартирних житлових будинках міста Коростеня, обладнаних 

лічильниками обліку теплової енергії, питомої норми споживання   теплової   

енергії  на централізоване  опалення   житлових будинків без приладів обліку, 

коефіцієнтів для перерахунків результатів вимірювань теплової енергії» та 

викласти у новій редакції  пункти такого змісту: 

182 вул. ШЕВЧЕНКА,  72 (58-85)          11,85%  

183 вул. ШЕВЧЕНКА,  72 (1-57) 7,94%    



 

 

2.Доповнити Додаток №1 до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 05.09.2018 року №376  «Про затвердження частки  нормативної 

витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в 

багатоквартирних житлових будинках міста Коростеня, обладнаних 

лічильниками обліку теплової енергії, питомої норми споживання   теплової   

енергії  на централізоване  опалення   житлових будинків без приладів обліку, 

коефіцієнтів для перерахунків результатів вимірювань теплової енергії» новими 

пунктами такого змісту: 

212 вул. 1 ТРАВНЯ,  35 А 3,43% 

213 вул. ЖОВТНЕВА, 46 В 11,78% 

214 вул. МАЯКОВСЬКОГО, 39 12,33% 

 

3.Комунальному підприємству теплозабезпечення застосовувати частки  

нормативної витрати теплової енергії для опалення місць загального 

користування в багатоквартирних житлових будинках міста Коростеня, 

обладнаних лічильниками обліку теплової енергії з моменту офіційного 

оприлюднення прийнятого рішення в засобах масової інформації.  

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Якубовського Л.П. 

 

 

 

Міський голова                                                    В. Москаленко 

 

 

 
Заступник міського голови 

Л.Якубовський 

 

Начальник управління ЖКГ 

В.Мартинюк 

 

Начальник юридичного відділу 

Т.Камінська 


