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Щодо механізму проведення перерахунку розміру
плати за теплову енергію, послуги з
централізованого опалення та постачання
гарячої води у зв’язку із зниженням ціни
природного газу для підприємств
теплопостачання

24 грудня 2019 Кабінетом Міністрів України прийнято 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», якою надано можливість
(право) підприємствам теплопостачання здійснювати перерахунок розміру
плати для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку із
зниженням ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/20 рр.

Для реалізації цього права постановою Уряду внесено зміни до Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. № 630, та Правил користування тепловою енергією,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р.
№ 1198 (далі - Правила).

Підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію та послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води є умова
коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки)
постачальника), придбана теплопостачальною організацією (виконавцем
послуг) у відповідному місці опалювального сезону, є нижчою від ціни
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування
та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника),
що врахована у структурі тарифів на теплову енергію та, відповідно,
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послугах з централізованого опалення та централізованого постачання
гарячої води, встановлених уповноваженими органами.

У разі прийняття теплопостачальною організацією (виконавцем послуг з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)
рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води споживачам проведення
відповідних перерахунків здійснюється за вимогами вищезазначених Правил.

При цьому за результатами зміни розміру нарахувань за послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води
перерахунок розміру призначених житлових субсидій та наданих пільг на
оплату цих послуг не здійснюється.

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначаємо:
- рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію,

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої
води споживачам у зв’язку із зміною протягом опалювального сезону ціни
природного газу приймається виробниками теплової енергії, що
використовують природний газ, теплопостачальною організацією, виконавцями
послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої
води;

- механізм проведення перерахунків, визначений Правилами (у разі
прийняття відповідного рішення), використовується як ліцензіатами обласних,
Київської міської державних адміністрацій, так і ліцензіатами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;

- тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води, встановленні органами місцевого
самоврядування та НКРЕКП, залишаються незмінними (у разі прийняття
рішення щодо зміни розміру нарахувань, розмір плати за теплову енергію та
комунальні послуги визначений за встановленими уповноваженими органами
тарифами, зменшується на суму перерахунку, розраховану за формулами,
передбаченими Правилами);

- підставою для зміни розміру нарахувань є умова, коли ціна
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та
розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника),
придбана підприємством у відповідному місяці опалювального сезону, що є
нижчою від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки)
постачальника), врахованої у структурі діючих тарифів, встановлених
уповноваженим органом (органом місцевого самоврядування чи НКРЕКП);

- при здійсненні перерахунку річної планованої вартості теплової
енергії та комунальних послуг, на основі якої встановлювалися тарифи для
відповідної категорії споживачів, перерахунку підлягає лише одна складова у
тарифі - ціна природного газу. Решта складових тарифу залишаються без змін;

- зміна розміру нарахувань здійснюється починаючи із грудня 2019
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року і далі помісячно (за жовтень-листопад 2019 року перерахунок не
здійснюється).

За визначеним у Правилах алгоритмом, для зміни розміру нарахувань за
послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої
води виконавець:

1) перераховує вартість теплової енергії, на основі якої встановлено
діючий тариф, з урахуванням зниженої ціни природного газу у
відповідному місяці (при незмінних інших складових);

2) перераховує вартість послуг з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води з урахування перерахованої
вартості теплової енергії,

3) визначає коефіцієнт перерахунку вартості послуг,
4) визначає суму перерахунку для споживача
5) відображає суму перерахунку у платіжці споживача.
6) у разі наявності у споживача заборгованості за відповідні комунальні

послуги відносить суму перерахунку в рахунок погашення цієї
заборгованості відповідно до черговості її виникнення.

Звертаємо увагу, що у разі переходу на послуги з постачання теплової
енергії та постачання гарячої води згідно з вимогами Закону України №2189
«Про житлово-комунальні послуги» (тобто, за умови укладення виконавцем
послуг нових договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води та за наявності встановлених тарифів на ці послуги)
особливості нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого
опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із
зміною ціни природного газу для виконавця цих послуг, передбачені Правилами
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. № 630, не застосовуються.

У такому випадку, за вимогами Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291), застосовується механізм
коригування тарифів.

Перший заступник Міністра Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ

Хоцянівська Н.В. Кравченко Н.О.
2071711
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