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80% тарифу на тепло – ціна газу

Як ціна газу впливає на вартість опалення і гарячої води 
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Вартість газу в тарифі ОЗП  
2019/2020 

6235,51 грн/1000 м³

Фактична вартість газу в грудні, 
2019

4276,69 грн/1000 м³



Законодавчі зміни в теплопостачанні

24 грудня 2019 р. Уряд затвердив 

Постанову №1082, згідно з якою

вартість опалення та гарячої води 

корегується щомісяця відповідно 

до актуальної ціни природного газу

Формула перерахунку вартості послуг опалення та гарячого водопостачання
(згідно з ПКМУ №1082)

Крок 1: визначення коефіцієнту перерахунку за формулою

Крок 2: перерахунок для клієнтів за формулою 

К= Вп
Вт

С= (1 – К) П
Де: К – коефіцієнт перерахунку;

Вп – перерахована річна планова вартість  послуг ЦО та ГВП;
Вт – річна планова вартість  послуг ЦО та ГВП;
С – сума перерахунку для споживача;
П – плата за послуги ЦО та ГВП, визначена у відповідному місяці. 3



Нарахування за опалення і гарячу воду зменшились на 22-23%

Загальний перерахунок вартості тепла в грудні ≈ 320 млн грн

Ефекти перерахунку вартості тепла в Києві в грудні 2019 р.
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Сума в платіжці зменшилася ≈ 300-400 грн



Скільки заощадили кияни на гарячій воді в грудні завдяки здешевленню газу

ГВП ≈ 78,32 грн/м³

ГВП ≈ 97,89 грн/м³
Нормативна вартість гарячої води  

З урахуванням знижки у грудні

Завдяки газовій «знижці» 1 м³ гарячої води в Києві в грудні коштував на ≈ 20 грн менше

Типова квартира в будинку 
БЕЗ  ЛІЧИЛЬНИКА
вул. В. Гавела, 11 

Солом’янський р-н

Типова квартира в будинку
З ЛІЧИЛЬНИКОМ

вул. Симиренка, 19
Святошинський р-н
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Скільки заощадив Київ на опаленні в грудні завдяки здешевленню газу

Вартість опалення за ПКМУ №1082 з урахуванням вартості газу 
ЦО≈1290,44 грн/Гкал*

ЦО≈1654,41 грн/Гкал

ЦО ≈ 25,32 грн/м² ***

ЦО≈32,47 грн/м²** 

Газова «знижка» ≈ 22-23%

***Із застосуванням температурного і газового коефіцієнтів: 0,8434 і 0,78

Опалювальна площа ≈ 60 м²

Типова квартира і будинку
З ЛІЧИЛЬНИКОМ

вул. Симиренка, 19 Святошинський р-н

Типова квартира в будинку
БЕЗ  ЛІЧИЛЬНИКА

вул. В. Гавела, 11 Солом’янський р-н

Вартість опалення по будинковому лічильнику і нормативному тарифу (38,5 грн/м²)

*З урахуванням газового коефіцієнту = 0,78
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**Із застосуванням температурного коефіцієнту 0,8434



Зразок платіжки з перерахунком

Перерахунок за опалення і гарячу воду відображений окремим рядком у платіжці
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Суми
перерахунку
за грудень за 

ЦО та ГВП

Показання
будинкових
лічильників
ЦО та ГВП



Як тепла зима впливає на нарахування за опалення

В листопаді кияни заощадили на опаленні завдяки середньомісячній температурі +4,6°C
В грудні – завдяки середньомісячній температурі +2,7°C та газовій «знижці» 

Будинок з лічильником Будинок без лічильника

Чим тепліше, тим менше 
тепла споживає будинок.
t° теплоносія визначається 
температурним графіком 

Формула розрахунку 
вартості тепла включає 
температурний коефіцієнт

Плата за 1 м² = тариф

коефіцієнт  
відхилення 
фактичної 

Температури від 
нормативної

Кількість діб 
надання послуги
Кількість діб у 

місяці

площа
квартири* * *
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