
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», 

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», на виконання рішення 

Запорізької міської ради від 29.01.2020 №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 лютому 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 



 

                                                                                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 лютому 2020 

На теплову енергію згідно постанови НКРЕКП  

№ 85 від 14.01.2020 р. 

Населення грн/Гкал 1624,48 0,9 

Бюджетні установи грн/Гкал 1502,65 1,0 

Інші споживачі грн/Гкал 1488,76 1,0 

Релігійні організації грн/Гкал 1680,01 1,0 

Послуга з централізованого опалення згідно постанови НКРЕКП  

№ 1763 від 10.12.2018  

з будинковими приладами обліку грн/Гкал 1481,07 1,0 

без будинкових приладів обліку 

теплової енергії 

грн/м2 

на рік 
34,56 1,0 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1763 від 10.12.2018  

з рушнико-сушильниками грн/м3 87,33 1,0 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,74 1,0 

Для потреб управителів багатоквартирних будинків згідно постанови 

НКРЕКП № 1764 від 10.12.2018  

з рушнико-сушильниками грн/м3 86,57 1,0 

без рушнико-сушильників грн/м3 80,05 1,0 

Послуга з централізованого постачання гарячої води згідно постанови 

НКРЕКП № 1765 від 10.12.2018  

для потреб бюджетних установ грн/м3 83,541 1,0 

для потреб інших споживачів грн/м3 81,348 1,0 

для потреб релігійних організацій грн/м3 77,244 1,0 
 



 
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», з урахуванням Постанов НКРЕКП №1763, №1764, 
№1765 від 10.12.2018р. та на підставі розрахунків Концерну «Міські теплові 
мережі». 
 

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

 
Керуючий справами 
виконкому ради  Р.А. Омельянович 
 


