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Шановна пані Оксано! 

 

Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло Ваш 
запит на отримання публічної інформації від 16.12.2021 і повідомляє. 

10.11.2021 Урядом прийнято постанову № 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», якою визначено механізм зміни підприємствами 
теплопостачання розміру нарахованої споживачам (крім населення, бюджетних 
установ, релігійних організацій) плати за теплову енергію, комунальні послуги 
у разі щомісячної зміни для них ціни природного газу, що використовується 
для виробництва теплової енергії та, відповідно, надання послуг з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води.  

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), що 
придбана теплопостачальною організацією (виконавцем комунальної послуги) 
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), що 
врахована у структурі тарифів, встановлених уповноваженим органом.  

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. 

Враховуючи те, що додатковими угодами, які було надіслано  
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам теплової 
енергії, передбачено, що обсяги спожитого природного газу оплачуються 
згідно з актами приймання-передачі (обсяг І (фіксований), обсяг ІІІ 
(фіксований) та обсяг ІІ), що дозволяє визначати витрати на природний газ та 
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розподіляти їх відповідно до категорій споживачів (за якими сформовано та 
застосовуються тарифи), наразі Мінрегіоном з НАК «Нафтогаз України» 
опрацьовується питання щодо проведення перерахунку підприємствами 
теплопостачання розміру плати за теплову енергію та комунальні послуги у 
зв’язку із зміною ціни природного газу з урахуванням особливостей розподілу 
обсягів спожитого природного газу (обсягу І та обсягу ІІ), визначених 
додатковими угодами. 

За результатами опрацювання питання відповідне роз’яснення буде 
доведено до відома обласних, Київської державних адміністрацій та, відповідно 

підприємств теплопостачання. 
 

 

З повагою 

Директор Департаменту     Наталія КРАВЧЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яценко Т.О. (044) 207-17-12 
 

 Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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