Нарахування
за опалення і гарячу воду
за листопад 2019 р.

грудень, 2019

Алгоритм нарахувань за опалення
Наявний
лічильник

Втрачений/вийшов з ладу
лічильник

Без
лічильника

1 Гкал = 1654,41 грн
≈ 21,59 грн за 1 м² *

1 Гкал = 1654,41 грн

≈ 28,44 грн за 1 м² **

За нормою споживання з
Якщо у будинку встановлено
По середньодобовому
урахуванням фактичної
лічильник тепла, мешканці
споживанню за попередній
кількості діб постачання
платять лише за спожиті Гкал
опалювальний період
теплової енергії та фактичною
середньомісячною
температурою
*21,59 грн за 1 м² – це середньозважена вартість опалення в будинках з лічильниками в
листопаді 2019 р. з урахуванням кількості діб надання послуги
**28,44 грн – це плата за 1 м² опалювальної площі в листопаді 2019 р.
(за 30 діб надання послуги ЦО). Отримана шляхом множення нормативного тарифу
38,50 грн/м² на коефіцієнт відхилення фактичної температури від нормативної 0,7387.
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119 – VIII
від 22.06.2017 та Постанови КМУ №1037 від 19.12.2015
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Нарахування за опалення в будинках без лічильника тепла

Якщо будинок без лічильника тепла - рахунки
формуюються за нормою споживання, залежно
від фактичної кількості діб постачання теплової
енергії та фактичної середньомісячної
температури
Плата в листопаді 2019 р. за 1 м² - 28,44 грн
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Одне з питань клієнтів – про різницю в нарахуваннях порівняно з минулим роком
На прикладі однієї з квартир в будинку на вул. Милославській, 23 (Деснянський район)

вул. Милославська, 23:
Загальна площа - 69,7м²
Опалювальна площа- 65,9м²

Тариф, грн

До сплати, грн

листопад 2018

1354,78

1 494

листопад 2019

1654,41

1 824

Порівняння нарахувань в минулому і поточному опалювальних
сезонах (листопад)
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Чому важливо вчасно передавати показання лічильників?
Важливо щомісяця з 5 числа до кінця місяця надавати поточні показання лічильників. Адже нарахування у платіжках формуються
на основі даних, які передає клієнт. Якщо дані квартири з лічильником надаються нерегулярно – в будинку ймовірні перерахунки та
донарахування.
Приклад
Ситуація на сьогодні

Клієнти передають показання
лічильника та сплачують за
фактом споживання

Наслідки через 2 місяці

Клієнти передають показання
лічильника та сплачують за
фактом споживання

Клієнти не передають
показання лічильника

Звернувся за контрольним зняттям
показань лічильника, йому
відкоригували суму в платіжці

Клієнти сплачують
за нормою (немає лічильника)

Клієнт отримає донарахування, бо сусід,
який із запізненням передав показання,
замовив контрольне зняття показань
лічильника. А різниця розподіляється
між мешканцями будинку*

* Різниця розподіляється між квартирами, у яких відсутній лічильник, згідно з Постановою КМУ №1037 від 19.12.2015
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