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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 р. № 1082

Київ

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

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести 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 “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., № 30, ст. 1811; 2007 р., № 83, ст. 3071;
2009 р., № 68, ст. 2349; 2010 р., № 12, ст. 574; 2011 р., № 85, ст. 3121; 2015 р., № 101, ст. 3474;
2016 р., №  87, ст. 2828, №  98, ст. 3186; 2017 р., №  26, ст. 746, №  70, ст. 2118), і Правил
користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
3 жовтня 2007 р. №  1198 (Офіційний вісник України, 2007 р., №  77, ст. 2852), зміни, що
додаються.

2. Установити, що:

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, централізованого
постачання гарячої води споживачам у зв’язку із зміною для них ціни природного газу
протягом опалювального періоду 2019/20 року (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки)
постачальника), відповідні зміни (починаючи із нарахувань за грудень 2019 р.)
відображаються щомісяця у платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, що
настає за розрахунковим періодом;

про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води теплопостачальна
організація (виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води) інформує споживачів шляхом розміщення інформаційного
повідомлення (з наведенням відповідних обґрунтувань) на офіційному веб-сайті органу
місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті.

       Прем’єр-міністр України                             О. ГОНЧАРУК

Інд. 37

Зміни, що додаються:
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без урахування зміни тарифів на послуги з
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розподілу природного газу


