
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
10.02.2021 № 32 

м. Бахмут 

 

Про встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками 

(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами 

опалення та/або гарячого водопостачання 

  

Заслухавши начальника Управління розвитку міського господарства та 

капітального будівництва Бахмутської міської ради Гармаш С.М. щодо 

встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 

та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками 

(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення 

та/або гарячого водопостачання, згідно розрахунків розміру  внесків за 

встановлення, заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку теплової 

енергії та їх розподіл між споживачами ТОВ "Бахмут-Енергія" по кожному 

житловому будинку окремо в м. Бахмут, здійснених товариством з обмеженою 

відповідальністю «Бахмут - Енергія», враховуючи висновок Управління 

економічного розвитку Бахмутської міської ради  від 28.12.2020 № 897/02, 

відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги»,  

Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами 

комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних 

індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, 

затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05.06.2018  №129, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за №754/32206, 

керуючись пп.2 п. а) ст. 28, ст.ст. 52, 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконком Бахмутської міської ради 
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ВИРІШИВ :  

 

1. Встановити внески за обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками 

(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення 

та/або гарячого водопостачання згідно з додатком. 

 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» 

(Повиленас) проводити нарахування внесків щоквартально. 

 

3. Визначити, що дане рішення набирає чинності з дня  його 

оприлюднення в  засобах масової інформації. 

 

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» 

(Повиленас) забезпечити, у встановленому законодавством порядку, доведення 

цього рішення до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному сайті 

Бахмутської міської ради, у друкованому засобі масової інформації та на сайті 

товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія».   

5. Організаційне виконання рішення покласти на товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бахмут-Енергія» (Повиленас), Управління розвитку міського 

господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  

голови Марченка О.О. 

 

Міський голова                                                                    О.О. РЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


