
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, 
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із 
зміною ціни природного газу   
 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постановою  

Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1209  «Деякі питання 

нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни 

природного газу», на виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, 

враховуючи лист Концерну «Міські теплові мережі» від 29.12.2021 № 6955/03 

щодо зміни нарахувань за теплову енергію та відповідні комунальні послуги, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити коефіцієнти перерахунку вартості послуг для зміни 

розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії 

та постачання гарячої води за листопад 2021 року для категорії інших 

споживачів  м.Запоріжжя (додаються). 

2. Концерну «Міські теплові мережі» про прийняте рішення щодо зміни 

розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії 

та постачання гарячої води проінформувати споживачів шляхом розміщення 

інформаційного повідомлення з наведенням відповідних обґрунтувань в 

засобах масової інформації (на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради 

та/або на власному веб-сайті). 

3. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія 

П’ятницького. 

 

 

Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, 
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води  

у зв’язку із зміною ціни природного газу» 
 

 

На виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води в опалювальному періоді 2021/2022 років Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанову від 10.11.2021 № 1209 «Деякі питання нарахування 

(визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії 

та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу» (далі 

Постанова 1209), якою передбачається обов’язок теплопостачальної 

організації змінити розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам (крім 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій).  

Підставою для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання 

теплової енергії є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни 

тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, 

торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного виконавцем у 

відповідному місяці опалювального періоду, є відмінною (більшою або 

меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги 

з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки 

(націнки) постачальника), врахованої у структурі тарифу на теплову енергію 

та, відповідно, тарифу на послугу з постачання теплової енергії, постачання 

гарячої води, встановлених уповноваженими органами для відповідної 

категорії споживачів. 

Листом Концерну «Міські теплові мережі» від 29.12.2021 № 6955/03 до 

виконавчого комітету Запорізької міської ради надано розрахунки 

коефіцієнтів зміни нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води за листопад 2021 року.  

  У листопаді 2021 року вартість придбаного Концерном «Міські теплові 

мережі» природного разу для категорії інші споживачів склала 

6 877,87 грн./тис.куб.м (без ПДВ, без урахування послуги з транспортування 

та розподілу природного газу). У діючих протягом листопада 2021 року 

тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води для інших споживачів, встановлених рішеннями 

виконавчого комітету Запорізької міської ради  від 11.10.2021 № 374 «Про 

встановлення Концерну «Міські теплові мережі» тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 

енергії та послуги з постачання гарячої води» та від 23.11.2021 № 447 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

11.10.2021 № 374 «Про встановлення Концерну «Міські теплові мережі» 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води» 

враховано ціну природного газу 14 250,19 грн./тис.куб.м та 

30 217,52 грн./тис.куб.м (без ПДВ, без урахування послуги з транспортування 



та розподілу природного газу) відповідно. 

Керуючись чинним законодавством, з метою забезпечення захисту прав 

споживачів департаментом фінансової та бюджетної політики міської ради 

підготовлено відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради «Про деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову 

енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у 

зв’язку із зміною ціни природного газу» щодо затвердження коефіцієнтів 

перерахунку вартості послуг для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, 

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за листопад 

2021 року для категорії інших споживачів м. Запоріжжя.  
 
 

 
Директор департаменту  
фінансової та бюджетної 
політики міської ради       Ольга ВАГІС 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від__________№___ 
 

 
 

Коефіцієнти перерахунку вартості послуг для зміни розміру  

нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової  

енергії та постачання гарячої води  

 

Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф 

без ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

За період  01.11.2021-28.11.2021 

Послуга з постачання теплової  енергії  згідно з рішенням виконавчого 
комітету Запорізької міської ради від 11.10.2021 № 374 «Про встановлення 

Концерну «Міські теплові мережі» тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 

енергії та послуги з постачання гарячої води» 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./Гкал 2 404,90 0,5271 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання  теплової енергії з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./Гкал 2 499,16 0,5260 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання  теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Космічна, 78-а)  

грн./Гкал 2 377,49 0,4964 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання  теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Новокузнецька, 45) 

грн./Гкал 2 179,58 0,4933 



Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф 

без ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання  теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Хортицьке шосе, 4) 

грн./Гкал 2 623,79 0,5017 

Послуга з постачання гарячої води  згідно з рішенням виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 11.10.2021 № 374 «Про встановлення Концерну 

«Міські теплові мережі» тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та 

послуги з постачання гарячої води» 

- для потреб інших споживачів – тариф 

на послугу з постачання гарячої води без 

урахування витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./куб.м 153,88 0,6756 

- для потреб інших споживачів – тариф 

на послугу з постачання гарячої води з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./куб.м 164,17 0,6816 

За період 29.11.2021-30.11.2021 

Послуга з постачання теплової  енергії  згідно з рішенням виконавчого 
комітету Запорізької міської ради від 23.11.2021 № 447 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.10.2021 № 374 

«Про встановлення Концерну «Міські теплові мережі» тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання 

теплової енергії та послуги з постачання гарячої води» 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./Гкал 5 050,86 0,2739 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./Гкал 5 069,79 0,2760 



Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 

тариф 

без ПДВ 

Коефіцієнт 

перерахунку 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Космічна, 78-а)  

грн./Гкал 4 993,22 0,2413 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Новокузнецька, 45) 

грн./Гкал 4 584,78 0,2374 

- для потреб інших споживачів – умовно-

змінна частина двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії, 

виробленої за допомогою систем 

автономного теплопостачання 

(вул. Хортицьке шосе, 4) 

грн./Гкал 5 495,45 0,2470 

Послуга з постачання гарячої води  згідно з рішенням виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 23.11.2021 № 447 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.10.2021 № 374 «Про 
встановлення Концерну «Міські теплові мережі» тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 

енергії та послуги з постачання гарячої води» 

- для потреб інших споживачів – тариф 

на послугу з постачання гарячої води без 

урахування витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./куб.м 271,42 0,4077 

- для потреб інших споживачів – тариф 

на послугу з постачання гарячої води з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових пунктів 

грн./куб.м 283,33 0,4255 

 

Примітка: Коефіцієнти визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.11.2021 № 1209  «Деякі питання нарахування (визначення) 
плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу» та на підставі 
розрахунків Концерну «Міські теплові мережі». 
 
 
Директор департаменту 
фінансової та бюджетної   
політики міської ради   Ольга ВАГІС 


