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Про нарахування за послугу
з централiзованого опалення

КОМУНАЛЬНИМ ШДПРИСМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
киiврАш (киiвськоi
<киIвтЕплоЕнЕрго>

MICbKoi шржАвноi адмIнIстрАцII)
(КП <КИiвтВПлОЕНЕРГО>, Пiдприемство)

розглянуто Ваше звернення щодо нарахувань за послугу з центр€rлiзованого
опЕLпення та технiчного стану заг€шьнобудинкового засобу облiку тепловоi енергii
за адресою: вул. Юрiя Кондратюка, 5.

повiдомляемо, що питання надання послуг з централiзованого оп€шення
(ЦО) Та централiзованого постачання гарячоI води (ЦIГВ) реryлюються
Правилами надання послуг з централiзованого оп€}лення, постачання холодноТ та
гарячоi водИ i водовiДведеннrl, затвердЖенимИ Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 2|.0"7.2005 JЪ б30, Законом Украiни uПро житлово-комунальнi
послуги>>, Законом Украiъи опро комерцiйний облiк тепловоi енергiI та
водопосТачання>> (Закон) та iншимИ норматиВно-правовими актами у сферi
житлово -комун€Lльних по слуг.

Систему централiзованого оп€UIенн;I буд. 5 на вул. Юрiя Кондратюка,
ОбЛаднано будинковим засобом облiку тепловоТ енергii типу ВЗЛЕТ ТСР - М
J\Ъ 130409б, який встановЛено на загЕUIьному вводi будинку, тобто облiковус
сумарну витрату тепловоi енергii на потреби I_{O та I_ЩГВ. Також будинок
частковО обладнаНо вузлаМи розпоДiльногО облiкУ тепловоi енергii та вiдсутнi
нежитловi примiщення пiдключенi до загальнобудинковоi системи
теплопостачання.

Зазначений вузол облiку знаходиться на балансi Споживача (органiзацiя, з
якою кп <кИiвтвплоЕнЕрго>> мае вiдповiднi договiрнi вiднос ини, а саме:
ТОВ (КИiВСЬКА КОМУНАЛЬНА КОМПАНUI>) . 

" 
.r.p.niKy приладiв облiку,

по яким встановлено внески за обслуговування вузлiв облiку, дата останньоi
метрологiчноТ повiрки вузла облiку тепловоi енергiТ -2t.O9.2017, мiжповiрочний
iнтервал- 4 роки.

За iнформацiею представникiв вiдповiдного пiдроздiлу Пiдприсмства
вказаний прилад було знято представниками тов "киiвськА комундльнд
компАнIr[" для ревiзiфемонту через некоректну роботу (вiдсутнiсть iндикацii),
в aKTi зняття пломб представник тоВ "киiвськА комунАльнА



KOMIIAHIjI" поставив пiдпис
ревiзiфемонту
КОМУНАЛЬНА

Зважаючи,

вузла облiку
коМПАНIl[" не
на вiдсутнiсть

та печатку. Iнформацii щодо повернення з
тепловоi енергii вiд ТОВ "КИiВСЬКА
надходило.
будинкового засобу облiку J\Ъ 130409б,

нарахування за послугу з ЦО мешканцям буд. 5 на вул. Юрiя Кондратюка,
проводяться вiдповiдно до вимог Закону, а саме: розрахунково з
середнього споживання тепловоi енергii за показаннями
теплолiчильника протягом попереднього оп€шюваJIьного перiоду.

урахуванням
будинкового

Нарахування за послуги з ЦО здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону за
наступним €rлгоритмом:

- для квартир, що обладнанi вузлами розподiльного облiку тепловоТ енергii,
необхiдно до обсяry тепловоТ енергii, визначеною за показаннями вузла

розподiльного облiку, додати обсяг тепловоi енергii, що витрачений як частка
квартири на оп€шення мiсць загапьного користуваннrI (МЗК).

-для квартир, якi не обладнанi вузлами розподiльного облiку тепловоi
енергii, необхiдно вiд обсягу Гкал, спожитих на потреби централiзованого
опЕLпення, вiдняти обсяг спожитих Гкал на потреби МЗК, а також суму показань
ycix вузлiв розподiльного облiку тепловоi енергii. Пiсля обчислення обсяry
спожитих Гкал (без обсяry Гкал, спожитих квартирами з засобами облiку тепловоi
енергii та на потреби МЗК), визначаеться кiлькiсть Гкал, що були витраченi для
обiгрiву 1 кв. м (обсяг спожитих Гкал / опалюв€Lпьна площа житловоi частини (без
площi квартир, обладнаних iндивiдуальними засобами облiку тепловоi енергii)).
Для визначення спожитого обсяry Гкал конкретною квартирою необхiдно
кiлькiсть Гкал, що були витраченi для обiгрiву 1 кв. м, помножити на оп€LлювЕrльну
площу такоi квартири. OKpiM цього, до обсягу Гкал, спожитих конкретною
квартирою, необхiдно додати обсяг Гкал, що складае частку вiдповiдноI квартири
на оп€Lлення МЗК.

Також iнформуемо, що вiдповiдно до п. 2 ст. 11 Закону, споживач щомiсяця
передае показання вузлiв розподiльного облiку виконавцю вiдповiдних
комун€Lльних послуг.

Вiдповiдно до ч. 4 ст. 11 Закону у разi недопущення споживачем (його
представником) виконавця або iншоi особи, що здiйснюе розподiл обсягiв
комунЕtльноТ послуги, до вiдповiдного вузла облiку/приладiв - розподiлювачiв
тепловоi енергiТ для зняття показань або в разi ненадання у визначений договором
строк споживачем виконавцю пок€вань вiдповiдного вузла обпiку/приладiв -
розподiлювачiв тепловоi енергii, якщо TaKi показання згiдно iз законом або
договором зобов'язаниЙ знiмати споживач, для цiлеЙ комерцiЙного або
розподiльного облiку виконавцем комунальноi послуги протягом трьох мiсяцiв
приЙмаеться середньодобове споживання таким споживачем вiдповiдноi
коМун€tльноi послуги за попереднi 12 мiсяцiв (для послуг з теплопостачання - за
середнiм споживанням попереднього опztлюв€tльного перiоду).

У разi вiдсутностi iнформацii про пок€вання вузлiв облiку таlабо
недопущення споживачем виконавця або iншоi особи, що здiйснюе розподiл
обсягiв комунальноI послуги, до вiдповiдного вузла облiку/приладiв
розподiлювачiв тепловоi енергii дJLI зняття пок€вань пiсля закiнчення
тримiсячного строку з дня недопуску виконавець комунальноi послуги
зобов'язаний здiйснювати розрахунки з такими споживачами як iз споживачами,
примiщення яких не оснащенi вузлами розподiльного облiку.

Пiсля вiдновлення надання пок€}зань вузлiв облiку такими споживачами



ВИКОНаВецЬ вiдповiдноi комуна-гtьноi послуги або iнша особа, що здiйснюе
РОЗПОдiл обсягiв комунальноi посJtуги, зобов'язанi провести перерахунок iз
СПОЖиВачем, а для вузлiв розподiльного облiку - з yciMa споживачами будiвлi.

Отже, у Bepecнi 2020 року вiдповiдно до п. 4 ст. 11 Закону було проведено
ПеРеРОЗПодiл витрати тепловоТ енергii за показниками будинкового засобу облiку
J\Ъ 130409б з листопада 2019 року по KBiTeHb 2020 року (включно), (обсяг
ВiдКОригоВаних по фактичним пок€lзникам вузлiв розподiльного облiку,
наРаХУвання по середньому або по розподiленню будинкового вузла облiку
ТеПЛОВОТ енергii (<<плановi>>) перерозподiлено на Bci квартири будинку) в
РеЗУЛЬТатi чого i виконане коригування нарахувань за вказаний перiод за послугу
З ЦО, ЩО вiдображено в рахунках-повiдомленнях споживачiв будинку за
розрахунковий перiод <Вересень

КОСТЯНТИН ЛОПАТIН

Алла Горовецька
Антонiна.Щем'яненко

Щиректор


