
ПОСТАНОВА 

від 30 листопада 2016 р. № 865 

Київ 

Про особливості нарахування плати за надану  

послугу з централізованого опалення  
населенню у разі відсутності у квартирі (будинку  

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

в опалювальний сезон 2016/17 року 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що: 

1) у разі встановлення у квартирі (будинку садибного типу) та на 

вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії 
нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення 

проводити згідно з вимогами Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 

р. № 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1811); 

2) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на 

вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії: 

вимоги пунктів 21, 40—48 Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

21 липня 2005 р. № 630, під час нарахування плати за надану послугу з 
централізованого опалення для населення не застосовуються; 

нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення 
здійснюється на підставі середньозважених для відповідного населеного 

пункту показників споживання теплової енергії поточного 
розрахункового періоду, виставлених споживачам згідно з показниками 

будинкових засобів обліку теплової енергії, які перебувають на 
абонентському обліку виконавця послуг, були повірені та функціонували 

протягом всього розрахункового періоду. Середньозважене для 

відповідного населеного пункту споживання теплової енергії на опалення 
1 кв. метра опалюваної площі визначається як співвідношення 

загального обсягу споживання теплової енергії зазначеними 
будинковими засобами обліку теплової енергії (не враховуючи 

споживання юридичними особами та фізичними особами — 
підприємцями, які є власниками або орендарями нежитлових приміщень) 

до відповідної загальної опалюваної площі квартир, які розташовані у 
багатоквартирному будинку, обладнаному зазначеними будинковими 

засобами обліку теплової енергії (не враховуючи площу нежитлових 
приміщень юридичних і фізичних осіб —підприємців, які є власниками 

або орендарями зазначених приміщень); 



3) у разі відсутності раніше встановлених будинкових засобів обліку 

теплової енергії, несправності таких засобів обліку, у тому числі, що не 

підлягає усуненню, плата за надану послугу з централізованого 
опалення нараховується згідно із середньомісячними показниками 

будинкових засобів обліку за попередній опалювальний період з 
урахуванням вимог пункту 12 Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 

р. № 630; 

4) у житлових будинках населеного пункту, які не обладнані 

засобами обліку теплової енергії, коригування нарахувань за послугу з 
централізованого опалення, надану у жовтні 2016 р., здійснюється з 

урахуванням вимог, встановлених цією постановою; 

5) особливості нарахування плати за надану послугу з 

централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі 
(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок 

засобів обліку теплової енергії, встановлені цією постановою, 

застосовуються у населених пунктах за умови оснащеності житлового 
фонду засобами обліку теплової енергії не менше 50 відсотків. 

2. Суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання — 
виконавцям послуг з централізованого опалення: 

у населених пунктах з рівнем оснащеності житлового фонду 
приладами обліку менше 50 відсотків у разі відсутності у квартирі 

(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок 
засобів обліку теплової енергії нарахування плати за надані послуги з 

централізованого опалення здійснювати згідно з Правилами надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 липня 2005 р. № 630, з безумовним дотриманням вимог 

пунктів 40—48 зазначених Правил, зокрема під час розрахунку 
фактичної розрахункової норми витрати теплової енергії на опалення 1 

кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків 

застосовувати середню розрахункову температуру зовнішнього повітря 
для відповідного населеного пункту, яка врахована в установлених 

тарифах на послугу з централізованого опалення в і-му місяці, та 
середню фактичну температуру зовнішнього повітря розрахункового 

періоду для відповідного населеного пункту в і-му місяці; 

завершити протягом 2017 року встановлення будинкових засобів 

обліку теплової енергії. 

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям, 

суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання інформувати 
щомісяця Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства про результати застосування цієї постанови. 


