
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 30 жовтня 2015 р. N 1037  

Київ  

Про запровадження перерахунку вартості послуги з 

централізованого опалення залежно від температури 

зовнішнього повітря  

Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 "Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 

1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349; 2010 р., N 12, ст. 574; 2011 р., N 85, ст. 3121) 

зміни, що додаються.  

 

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                           А. ЯЦЕНЮК 
 

 

 

 

 

 

 



Інд. 37  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України  

від 30 жовтня 2015 р. N 1037 

 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630  

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, затверджених зазначеною постановою:  

1) абзац третій пункту 21 викласти в такій редакції:  

"з централізованого опалення - з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) 

квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і 

фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.";  

2) доповнити Правила розділом такого змісту:  

"Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для 

населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах 

у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії  

40. Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних 

осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний 

будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у 

разі застосування одноставкового тарифу визначається виконавцем за формулою:  

П = Т О * S * К i * (n фi / n i'),  

де Т О - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) 

житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. 

метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком 

на додану вартість);  

S - опалювана площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу 

з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, 

кв. метрів (куб. метрів);  

К i - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості 

опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в i-му місяці;  

n фi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді 

в i-му місяці;  

n i' - календарна кількість діб в i-му місяці.  

41. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у 

встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (К i), проводиться виконавцем 

послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом визначення співвідношення фактичної 



розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра 

об'єму) житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в i-му місяці 

розрахункового періоду:  

К i = q факт i / q н i,  

де q н i - норма витрати теплової енергії в i-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра 

опалюваної площі (1 куб. метра об'єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах 

на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі 

(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;  

q факт i - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі 

(1 куб. метра об'єму) житлових будинків в i-му місяці розрахункового періоду.  

42. Норма витрати теплової енергії в i-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра 

опалюваної площі (1 куб. метра об'єму) житлових будинків (q н i) визначається за формулою:  

q н i = q * n i / N,  

де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 

1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об'єму) житлових будинків, яка врахована у 

встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі 

відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів 

обліку теплової енергії;  

n i - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на 

послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі 

(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;  

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з 

централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку 

садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.  

43. Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної 

площі (1 куб. метра об'єму) житлових будинків (q факт i), приведена до фактичної температури 

зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в i-му місяці, визначається за формулою:  

q факт i = q н i * (t вн - t ср о ф i) * n фi / (n i * (t вн - t ср о i)),  

де t вн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку 

садибного типу) - 18° C;  

t ср о i - середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, 

яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення в i-му місяці, °C;  

t ср о ф i - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за 

опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного 

населеного пункту в i-му місяці, °C.  

44. У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення розмір 

щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі 

відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів 

обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону визначається 

виконавцем як сума плати, розрахована виходячи з умовно-постійної частини тарифу (щомісяця 

протягом року) та умовно-змінної частини тарифу (щомісяця протягом опалювального сезону).  



Плата, розрахована виходячи з умовно-змінної частини тарифу (П уз), визначається за формулою:  

П уз = Т уз * S * К i * (n фi / n i'),  

де Т уз - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення для 

населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової 

енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом 

опалювального сезону (з податком на додану вартість);  

S - опалювана площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу 

централізованого опалення та не має будинкового або квартирного приладу обліку теплової енергії, 

кв. метрів (куб. метрів);  

К i - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості 

опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в i-му місяці;  

n фi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді 

в i-му місяці;  

n i' - календарна кількість діб в i-му місяці.  

45. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря 

та тривалості опалювального періоду від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в i-му 

місяці, за умови застосування двоставкового тарифу проводиться за формулами, зазначеними у 

пунктах 41, 42 і 43 цих Правил.  

46. Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді визначається як 

середньозважений показник на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного 

центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації) щодо 

температури зовнішнього повітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично 

надавалася послуга з централізованого опалення.  

47. Якщо у споживача протягом розрахункового періоду змінювався розмір опалюваної площі 

(об'єму), розрахунок плати та визначення середньої температури зовнішнього повітря проводиться 

окремо за кожен період з урахуванням відповідного розміру площі (об'єму).  

48. Проведення перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення в разі 

ненадання її або надання не в повному обсязі, зниження якості, крім випадків, коли надання послуги 

з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон 

достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий 

строк, здійснюється відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі 

ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 151 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, 

ст. 574), після проведення нарахувань згідно з вимогами пунктів 40 - 47 цих Правил.  

Виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію щодо перерахунків розміру 

плати за послугу з централізованого опалення структурним підрозділам з питань соціального 

захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих 

органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад для здійснення перерахунку розміру 

призначених субсидій.  

2. У Типовому договорі про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення, затвердженому зазначеною постановою:  



1) у пункті 6  

абзац четвертий виключити;  

доповнити пункт абзацом такого змісту:  

"Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі відсутності засобів обліку) 

визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури 

зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.";  

2) пункт 12 викласти в такій редакції:  

"12. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний 

будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справляється згідно з нормативами 

(нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної 

кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.".  

____________  

 

 
 


