
Додаток 2 

                                                         до рішення виконкому від 25.05.2020 № 53 

 

ПОГОДЖЕНО 

_______________________________________________ 

(орган місцевого самоврядування) 

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ 

ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НА 20___ рік 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта господарювання) 
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план план план план план план план план план план план план 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Відпуск теплової енергії з 

колекторів власних 

генерувальних джерел, 

усього, зокрема: 

Гкал                               

1.1 на установках, що 

використовують 

нетрадиційні або 

поновлювані джерела 

енергії 

Гкал                               

1.2 котельні Гкал                               
2 Надходження в мережу 

суб'єкта господарювання 

теплової енергії, яка 

вироблена іншими 

виробниками, усього, 

Гкал                               



зокрема: 
2.1 покупна теплова енергія 

(розшифрувати за назвами 

виробників) 

Гкал                               

2.2 теплова енергія інших 

власників для 

транспортування мережами 

суб'єкта господарювання 

(розшифрувати за 

власниками) 

Гкал                               

3 Надходження теплової 

енергії в мережу суб'єкта 

господарювання, усього 

(пункт 2 + пункт 1) 

Гкал                               

4 Втрати теплової енергії в 

теплових мережах суб'єкта 

господарювання, усього: 

Гкал                               

  те саме у відсотках від 

пункту 3 
%                               

4.1 зокрема втрати в теплових 

мережах суб'єкта 

господарювання теплової 

енергії інших власників 

(розшифрувати за 

власниками) 

Гкал                               

  те саме у відсотках від 

пункту 2.2 
%                               

5 Надходження теплової 

енергії суб'єкта 

господарювання в мережу 

інших 

теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

6 Втрати теплової енергії 

суб'єкта господарювання в 

теплових мережах інших 

теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

  те саме у відсотках від 

пункту 3 
%                               

7 Корисний відпуск теплової 

енергії з мереж суб'єкта 

господарювання, усього, 

зокрема: 

Гкал                               

7.1 теплова енергія інших Гкал                               



власників (розшифрувати 

за назвами власників) 
7.2 господарські потреби 

ліцензованої діяльності 

суб'єкта господарювання 

Гкал                               

7.3 корисний відпуск теплової 

енергії власним 

споживачам суб'єкта 

господарювання, усього, 

зокрема на потреби: 

Гкал                               

7.3.1 населення Гкал                               
  те саме у відсотках від 

пункту 7.3 
%                               

7.3.2 релігійних організацій Гкал                               
  те саме у відсотках від 

пункту 7.3 
%                               

7.3.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал                               

  те саме у відсотках від 

пункту 7.3 
%                               

7.3.4 інших споживачів Гкал                               
  те саме у відсотках від 

пункту 7.3 
%                               

8 Теплове навантаження 

об'єктів теплоспоживання 

власних споживачів 

суб'єкта господарювання, 

усього, зокрема на потреби: 

Гкал/го

д 
                              

8.1 населення Гкал/го

д 
                              

8.2 релігійних організацій Гкал/го

д 
                              

8.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал/го

д 
                              

8.4 інших споживачів Гкал/го

д 
                              

9. Відпуск теплової енергії 

суб'єкта господарювання на 

надання комунальних 

послуг споживачам, 

зокрема: 

Гкал                               

9.1 постачання теплової 

енергії, зокрема на потреби: 
Гкал                               

9.1.1 населення Гкал                               
9.1.2 релігійних організацій Гкал                               



9.1.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал                               

9.1.4 інших споживачів Гкал                               
9.2 постачання гарячої води, 

зокрема на потреби: 
Гкал                               

9.2.1 населення Гкал                               
9.2.2 релігійних організацій Гкал                               
9.2.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал                               

9.2.4 інших споживачів Гкал                               

 

_______________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

             Секретар виконавчого комітету                                                                           Н. А. Шпак 

 


