КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 листопада 2021 р. N 1209
Київ

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
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити що:
механізм зміни теплопостачальною організацією (виконавцем послуг з постачання
теплової енергії та постачання гарячої води) розміру нарахувань за теплову енергію,
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв'язку із щомісячною
зміною ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування
та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника)
застосовується до споживачів теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) з
урахуванням диференціації тарифів, що визначається згідно з Порядком формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу
до формування тарифів на комунальні послуги" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62,
ст. 2472; 2019 р., N 30, ст. 1069);
зміна розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води споживачам (крім населення, бюджетних установ, релігійних
організацій) у зв'язку із щомісячною зміною ціни природного газу (без урахування зміни
тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної
надбавки (націнки) постачальника) починаючи із нарахувань за жовтень 2021 р.
відображається щомісяця у платіжних документах зазначених споживачів, надісланих у
місяці, що настає за розрахунковим періодом;
про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам (крім населення,

бюджетних установ, релігійних організацій) теплопостачальна організація (виконавець
послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води) інформує шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному
веб-сайті інформаційного повідомлення з наведенням відповідних обґрунтувань.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 10 листопада 2021 р. N 1209

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1198 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 77,
ст. 2852; 2020 р., N 2, ст. 83):
1) абзац шостий пункту 35 виключити;
2) пункт 36 доповнити абзацом такого змісту:
"змінювати розмір нарахувань за теплову енергію у зв'язку із щомісячною зміною ціни
природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії для потреб
відповідної категорії споживачів, згідно з вимогами цих Правил.";
3) пункт 39 доповнити абзацом такого змісту:
"на зміну розміру нарахувань за теплову енергію у зв'язку із щомісячною зміною для
теплопостачальної організації ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії, згідно з вимогами цих Правил.";
4) назву розділу "Особливості нарахування (визначення) плати за теплову енергію для
споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу для теплопостачальної організації"
викласти в такій редакції:
"Особливості нарахування (визначення) плати за теплову енергію у зв'язку із щомісячною
зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії для
потреб відповідної категорії споживачів";

5) у пункті 47:
в абзаці першому:
після слів "У разі" доповнити словом "щомісячної";
слова "протягом опалювального сезону" замінити словами "згідно з умовами договору
постачання природного газу";
слова "може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за спожиту теплову
енергію для споживачів" замінити словами "змінює розмір нарахувань за спожиту теплову
енергію для відповідної категорії споживачів теплової енергії";
в абзаці другому слова "опалювального сезону, є нижчою" замінити словами "є відмінною
(більшою або меншою)";
слова "що врахована" замінити словом "врахованої";
після слів "уповноваженими органами" доповнити словами "для відповідної категорії
споживачів";
6) у пункті 48:
абзаци другий - четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:
"де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням
прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з
урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для
відповідного місяця, за незмінних інших складових тарифу;
Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної
категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з
урахуванням диференціації таких тарифів).
Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою
формулою:
С = (К - 1) х П,";
7) у пункті 49:
абзац перший після слів "Різниця в нарахуваннях" доповнити словами "(від'ємне
значення)";
абзац другий після слів "сума перерахунку" доповнити словами "(від'ємне значення)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до
оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 830 "Про затвердження
Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання
послуги з постачання теплової енергії" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 71, ст. 2507)
- із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. N
1022:
1) у Правилах надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених зазначеною
постановою:
пункт 42 доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії згідно з
вимогами цих Правил.";
пункт 48 доповнити підпунктом 16 такого змісту:
"16) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами цих Правил.";
доповнити Правила розділом такого змісту:
"Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з постачання теплової
енергії у зв'язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується
для надання послуги відповідній категорії споживачів
59. У разі щомісячної зміни для виконавця протягом опалювального періоду згідно із
умовами договору постачання природного газу ціни природного газу (без урахування
зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної
надбавки (націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової
енергії та надання послуги з постачання теплової енергії, виконавець змінює розмір
нарахувань за послугу з постачання теплової енергії для відповідної категорії споживачів.
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, встановлених уповноваженими органами для
відповідної категорії споживачів.
60. Для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії виконавець:
1) визначає у відповідному місяці вартість природного газу (без урахування зміни тарифів
на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки
(націнки) постачальника);

2) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів з
урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), що визначається за такою формулою:
К=

Вп
,
Вт

де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням
прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з
урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для
відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу;
Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної
категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з
урахуванням диференціації таких тарифів);
3) перераховує вартість послуги з постачання теплової енергії для відповідної категорії
споживачів з урахуванням перерахованої вартості теплової енергії, що враховує
перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки)
постачальника), що визначена для відповідного місяця опалювального періоду, за
незмінних інших складових тарифу.
Для перерахунку вартості послуги з постачання теплової енергії застосовується коефіцієнт
перерахунку (К), що визначається за такою формулою:
К=

Вп
,
Вт

де Вп - перерахована планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії (з
урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії
споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану
вартість теплової енергії, за незмінних інших складових тарифу;
Вт - планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії (з урахуванням
прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених
уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).
Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою
формулою:
С = (К - 1) х П,
де К - коефіцієнт перерахунку;

П - плата за послугу з постачання теплової енергії, визначена у відповідному місяці згідно
з діючими тарифами на зазначену послугу.
У разі оплати послуги з постачання теплової енергії за двоставковими тарифами
перерахунку підлягає умовно-змінна частина тарифу.
61. Різниця в нарахуваннях (від'ємне значення) спрямовується на оплату майбутніх
платежів, крім випадку припинення дії договору із споживачем.
За наявності у споживача заборгованості за спожиту послугу з постачання теплової енергії
сума перерахунку (від'ємне значення) зараховується в рахунок погашення існуючої
заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до
оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.";
2) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання теплової
енергії, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії.";
пункт 43 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання теплової енергії,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 830.";
3) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання теплової
енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, затвердженому зазначеною
постановою:
пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії.";
пункт 43 доповнити підпунктом 19 такого змісту:
"19) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання теплової енергії,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 830.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. N 1182 "Про
затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів
про надання послуги з постачання гарячої води" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 14,
ст. 550) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2021 р. N 1023:
1) у Правилах надання послуги з постачання гарячої води, затверджених зазначеною
постановою:
пункт 43 доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води за вимогами
цих Правил.";
пункт 48 доповнити підпунктом 16 такого змісту:
"16) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами цих Правил.";
доповнити Правила розділом такого змісту:
"Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з постачання гарячої води
у зв'язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для
надання послуги відповідній категорії споживачів
59. У разі щомісячної зміни протягом строку дії тарифів на послугу з постачання гарячої
води для виконавця такої послуги згідно із умовами договору постачання природного газу
ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та
розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що
використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання
гарячої води, виконавець змінює розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води
для відповідної категорії споживачів.
Підставою для зміни розміру нарахувань за послугу з 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), придбаного
виконавцем у відповідному місяці, 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 тарифу на послугу з постачання гарячої води, встановлених
уповноваженими органами для відповідної категорії споживачів.
60. Для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води виконавець:
1) визначає у відповідному місяці вартість природного газу (без урахування зміни тарифів
на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки
(націнки) постачальника);

2) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів з
урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), що визначається за такою формулою:
К=

Вп
,
Вт

де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням
прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з
урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу
природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для
відповідного місяця, за незмінних інших складових тарифу;
Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної
категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з
урахуванням диференціації таких тарифів);
3) перераховує вартість послуги з постачання гарячої води для відповідної категорії
споживачів з урахуванням перерахованої вартості теплової енергії, що враховує
перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки)
постачальника), що визначена для відповідного місяця, за незмінних інших складових
тарифу.
Для перерахунку вартості послуги з постачання гарячої води застосовується коефіцієнт
перерахунку (К), що визначається за такою формулою:
К=

Вп
,
Вт

де Вп - перерахована планована вартість одиниці послуги з постачання гарячої води (з
урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії
споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану
вартість теплової енергії, за незмінних інших складових тарифу;
Вт - планована вартість одиниці послуги з постачання гарячої води (з урахуванням
прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених
уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).
Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою
формулою:
С = (К - 1) х П,
де К - коефіцієнт перерахунку;

П - плата за послугу з постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з
діючими тарифами на зазначену послугу.
У разі оплати послуги з постачання гарячої води за двоставковими тарифами перерахунку
підлягає умовно-змінна частина тарифу.
61. Різниця в нарахуваннях (від'ємне значення) спрямовується на оплату майбутніх
платежів, крім випадку припинення дії договору із споживачем.
За наявності у споживача заборгованості за спожиту послугу з постачання гарячої води
сума перерахунку (від'ємне значення) зараховується в рахунок погашення існуючої
заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до
оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.";
2) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання гарячої води,
затвердженому зазначеною постановою:
пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води.";
пункт 43 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання гарячої води,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. N 1182.";
3) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання гарячої води з
обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 39 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для
виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води.";
пункт 42 доповнити підпунктом 19 такого змісту:
"19) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв'язку із
щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва
теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії
споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання гарячої води,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. N 1182.".
____________
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