
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1082 
«Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та 
послуги з централізованого опалення,  централізованого постачання гарячої 
води для споживачів у зв´язку із зміною ціни природного газу»  

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1082 «Деякі 

питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», на виконання рішення 

Запорізької міської ради від 29.01.2020 року №45 «Про деякі питання 

нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу» з метою забезпечення 

захисту прав споживачів, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити коефіцієнти перерахунку зміни розміру нарахувань за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води у грудні 2019 року та січні 2020 року (додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Гординського В.Г. 

 

 

 

Міський голова                В.В.Буряк 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

виконання постанови Кабінету міністрів України від 24.12.2019 №1082 

«Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію  та 

послуги з централізованого опалення,  централізованого постачання гарячої 

води для споживачів у зв´язку із зміною ціни природного газу»  

 
 

24 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

№1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та 

послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої 

води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу» (надалі 

Постанова КМУ №1082) відповідно до якої підприємство має право виконати 

перерахунок вартості теплової енергії, послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води споживачам у зв’язку із 

зниженням для них ціни природного газу у порівнянні закладених у тарифі 

на централізоване опалення та централізоване гаряче водопостачання. 

Концерн «Міські теплові мережі» є виконавцем послуг з  

централізованого опалення, постачання гарячої води для споживачів міста 

Запоріжжя. 

Концерн «Міські теплові мережі» є ліцензіатом Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП). Тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води коригувались на вартість природного 

газу у грудні 2018р. та склала 6235,51 грн/м3 без ПДВ та без урахування 

тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, 

торговельної надбавки (націнки) постачальника. При цьому інші складові 

структури тарифу на теплову енергію залишились незмінними, а саме: 

корисний відпуск вище фактичного на 30%, не враховані витрати на 

заміщення природного газу купованим теплом, не враховані зміни вартості 

ціни на електричну енергію, воду, середня заробітна плата, витрати на 

ремонт, амортизаційні витрати нижче фактичних на 40%-120%. 

Фактична вартість природного газу у грудні 2019 року склала 

4276,6958 грн/м3 без ПДВ та без урахування тарифів на послуги з 

транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки 

(націнки) постачальника. На виконання рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради №1 від 08.01.2019р. у платіжках за січень 2019р. 

підприємством проведено зміну розміру нарахувань за грудень 2019р. за 

теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води за категорією «населення». Розмір зміни нарахувань 

склав: 



Показник 

Населення, 

млн.грн без 

ПДВ 

РАЗОМ 81,80 

Теплова енергія 1,54 

Послуга з централізованого опалення  73,58 

із приладами обліку 72,30 

без приладів обліку 1,28 

Послуга з централізованого постачання гарячої води  6,68 

з рушнико-сушильниками 2,91 

без рушнико-сушильників 3,77 

 

14 січня 2020 року на засіданні НКРЕКП було прийняте рішення про 

встановлення нової структури тарифів на теплову енергію 22 ліцензіатам, в 

тому числі Концерну «МТМ» (№85 від 14.01.2020р.). Рішення набуло 

чинності 17 січня 2020 року. В структурі тарифу на теплову енергію 

враховані наступні зміни: 

− зменшення  майже на 30% обсягу реалізації теплової енергії 

споживачам від обсягу, передбаченого діючими тарифами; 

− зменшення ціни на природний газ, що враховані в тарифах (з 

6235,51 до 5500 грн. за 1000 м куб.) - відповідно до постанови КМУ від 

19.10.18 №867 (без врахування Постанови КМУ №17 від 24.01.2020р.) та 

зміна тарифів на транспортування газу;  

− зростання витрат на оплату праці у зв’язку із зростанням 

мінімальних соціальних гарантій (зміна прожиткового мінімуму відповідно 

до Державного Бюджету України на 25,5% у порівнянні із врахованим у 

діючих тарифах та зростання коефіцієнту до тарифної ставки робітника 

1 розряду відповідно до Галузевої та територіальної угод з 1,2 до 1,66);   

− зміна ціни на електроенергію; 

− збільшення ставок екологічного податку – ставка за викиди 

двоокису вуглецю зросла з 0,41 грн/т до 10 грн/т, інші ставки  за викиди 

зросли більш, ніж у 2,2 рази – відповідно до Податкового кодексу України; 

− збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення; 

− врахування заміщення власного виробництва теплової енергії 

купованої тепловою енергією вироблену з альтернативних джерел. 

 

 



Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

постанови 

НКРЕКП 

№ 1724 та 1725 від 

10.12.2018р.,  

з ПДВ 

постанова 

НКРЕКП  

№ 85 від 

14.01.2020 р.,  

з ПДВ 

Населення грн/Гкал 1 473,27 1 624,48 

Бюджетні установи грн/Гкал 1 544,95 1 502,65 

Інші споживачі грн/Гкал 1 499,94 1 488,76 

Релігійні організації грн/Гкал 1 451,32 1 680,01 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 24.01.2020р. №17 внесено зміни до 

формування ціни на природний газ, згідно з якою фактична вартість 

природного газу у січні 2019 року склала 4650 грн/м3 без ПДВ,  без 

урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного 

газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника.  

Виходячи з наведеного вище, та керуючись Постанової КМУ від 

24.12.2019р. №1082, виконано розрахунок коеффіцієнту перерахунку 

вартості теплової енергії за період з 17.01.2020 р. по 31.01.2020 р.: 

 

Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий тариф з 

ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

вартість теплової енергії згідно постанови НКРЕКП  

№ 85 від 14.01.2020 р. 

Населення грн/Гкал 1624,48 0,904 

Бюджетні установи грн/Гкал 1502,65 0,896 

Інші споживачі грн/Гкал 1488,76 0,906 

Релігійні організації грн/Гкал 1680,01 0,947 

 

Одночасно продовжують діяти тарифи на централізоване опалення та 

централізоване постачання гарячої води відповідно до Постанов НКРЕКП 

№1763, №1764, №1765 від 10.12.2018р., в яких врахована вартість теплової 

енергії встановлена Постановами НКРЕКП №1724 та №1725 від 10.12.2018р., 

які Постановою НКРЕКП №85 визнані такими, що втратили чинність. 

Таким чином економічно обґрунтований тариф на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для 

населення збільшився, однак з 01.05.2019р. НКРЕКП та місцеві органи 

самоврядування втратили повноваження з корегування та встановлення 

тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води (ст.5 ЗУ «Про ЖКП»). 

У зв'язку з юридичною колізією, що виникла, та неясністю механізму 

здійснення в цих умовах перерахунок плати нарахувань за послуги з 



централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 

споживачам у зв’язку із зміною ціни на газ за надані комунальні послуги, 

починаючи з 17.01.2020р. неможливо. Орієнтовний обсяг перерахунків у 

січні 2020р. складе 40 млн.грн. без ПДВ. 

Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 

відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами 

та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, 

підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. 

Відповідно до Статуту, Власник через уповноважений ним орган 

здійснює контроль за ефективною діяльністю Концерну «Міські теплові 

мережі». Також, контрактом керівника та Статутом передбачені зобов’язання 

щодо забезпечення запланованих обсягів надходжень до бюджету та  

виконання показників передбачених фінансовим планом підприємства. 

 

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради                                             С.Я.Польовий 
 

 
 

 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                    

                                                                                Рішення виконавчого  

                                                                комітету міської ради 

                                                                 __________________ 

 

 

Коефіцієнти перерахунку зміни розміру нарахувань за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води  

 

Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф з 

ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

У грудні 2019р. 

На теплову енергію згідно постанов НКРЕКП № 1724 від 10.12.2018р., 

№1725 від 10.12.2018 р. 

Населення грн/Гкал 1473,27 0,7550 

Бюджетні установи грн/Гкал 1544,95 0,7585 

Інші споживачі грн/Гкал 1499,94 0,7484 

Релігійні організації грн/Гкал 1451,32 0,7491 

Послуга з централізованого опалення згідно постанови НКРЕКП  

№ 1763 від 10.12.2018 р. 

з будинковими приладами обліку грн/Гкал 1481,07 0,7563 

без будинкових приладів обліку 

теплової енергії 

грн/м2 

на рік 
34,56 

0,7563 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1763 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 87,33 0,7797 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,74 0,7816 

Для потреб управителів багатоквартирних будинків згідно постанови 

НКРЕКП № 1764 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 86,57 0,7785 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,05 0,7804 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1765 від 10.12.2018 р. 

для потреб бюджетних установ грн/м3 83,541 0,7824 

для потреб інших споживачів грн/м3 81,348 0,7740 

для потреб релігійних організацій грн/м3 77,244 0,7765 

З 01 січня 2020 р. по 16 січня 2020 р. 

На теплову енергію згідно постанов НКРЕКП № 1724 від 

10.12.2018р.,№1725 від 10.12.2018 р. 

Населення грн/Гкал 1473,27 0,802 

Бюджетні установи грн/Гкал 1544,95 0,802 



Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф з 

ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

Інші споживачі грн/Гкал 1499,94 0,794 

Релігійні організації грн/Гкал 1451,32 0,797 

Послуга з централізованого опалення згідно постанови НКРЕКП  

№ 1763 від 10.12.2018 р. 

з будинковими приладами обліку грн/Гкал 1481,07  0,803    

без будинкових приладів обліку 

теплової енергії 

грн/м2 

на рік 
34,56 

 0,803    

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1763 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 87,33  0,822    

без рушнико-сушильників грн/м3 80,74  0,823    

Для потреб управителів багатоквартирних будинків згідно постанови 

НКРЕКП № 1764 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 86,57  0,821    

без рушнико-сушильників грн/м3 80,05  0,822    

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1765 від 10.12.2018 р. 

для потреб бюджетних установ грн/м3 83,541 0,822 

для потреб інших споживачів грн/м3 81,348 0,815 

для потреб релігійних організацій грн/м3 77,244 0,820 

З 17 по 31 січня 2020 р. 

На теплову енергію згідно постанови НКРЕКП  

№ 85 від 14.01.2020 р. 

Населення грн/Гкал 1624,48 0,904 

Бюджетні установи грн/Гкал 1502,65 0,896 

Інші споживачі грн/Гкал 1488,76 0,906 

Релігійні організації грн/Гкал 1680,01 0,947 

Послуга з централізованого опалення згідно постанови НКРЕКП  

№ 1763 від 10.12.2018 р. 

з будинковими приладами обліку грн/Гкал 1481,07 1,000 

без будинкових приладів обліку 

теплової енергії 

грн/м2 

на рік 
34,56 1,000 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1763 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 87,33 1,000 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,74 1,000 



Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф з 

ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

Для потреб управителів багатоквартирних будинків згідно постанови 

НКРЕКП № 1764 від 10.12.2018 р. 

з рушнико-сушильниками грн/м3 86,57 1,000 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,05 1,000 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1765 від 10.12.2018 р. 

для потреб бюджетних установ грн/м3 83,541 1,000 

для потреб інших споживачів грн/м3 81,348 1,000 

для потреб релігійних організацій грн/м3 77,244 1,000 
 
 
Примітки: коефіцієнти визначено відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.12.2019 №1082 «Деякі питання нарахування 
(визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого 
опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у 
зв’язку із зміною ціни природного газу» та на підставі розрахунків Концерну 
«Міські теплові мережі». 
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організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради  О.В.Савенко 


