
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

від 16.06.2020 № 124 

м. Бердичів 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 22.06.2017 №223 

«Про затвердження Порядку розрахунків 

за спожиту теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення споживачами 

КП «Бердичівтеплоенерго» 
Розглянувши лист комунального підприємства „Бердичівтеплоенерго” 

від 22.05.2020 №412 щодо необхідності впорядкування системи оплати 

спожитої теплової енергії та послуг з централізованого опалення, з метою 

забезпечення соціального захисту мешканців міста в умовах підвищення 

тарифів на житлово-комунальні послуги та погіршення платоспроможності 

населення, відповідно до постанови КМУ від 21.07.2005 №630 «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору 

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення», керуючись пп.1 п. «а» ч. 1 ст. 30, ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 22.06.2017 

№223, виклавши додаток «Порядок розрахунків за спожиту теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення споживачами КП 

«Бердичівтеплоенерго»» в новій редакції згідно з додатком до цього 

рішення. 

2. Увести в дію Порядок розрахунків за спожиту теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення споживачами 

КП «Бердичівтеплоенерго» з 01.08.2020. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства 

(Подойніцина В.В.) відповідно до чинного законодавства забезпечити 

опублікування цього рішення в міських засобах масової інформації. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до рішення 

виконавчого комітету від 22.06.2017 №223 «Про затвердження Порядку 

розрахунків за спожиту теплову енергію, послуги з централізованого 

опалення споживачами КП «Бердичівтеплоенерго» з 01.08.2020. 

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови Онофрійчука С.П. 

 

Міський голова        В.К. Мазур 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 16.06.2020 № 124 

 

Порядок 
розрахунків за спожиту теплову енергію, послуги 

з централізованого опалення споживачами 

КП «Бердичівтеплоенерго» 

 

1. Для споживачів першої групи (населення), що мешкають в будинках, 

які обладнанні приладами теплової енергії оплата спожитої теплової енергії, 

послуг з централізованого опалення здійснюється тільки в місяцях 

опалювального сезону згідно даних приладів обліку. 

2. Для споживачів першої групи (населення), що мешкають в будинках, 

які не обладнанні приладами теплової енергії: 

2.1. Оплата спожитої теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення здійснюється тільки в місяцях опалювального сезону; 

2.2. Оплата спожитої теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення здійснюється протягом року за наступною схемою: 

 

Місяць, в 

якому 

проводиться 

оплата 

Порядок 

розрахунку розміру 

плати 

Примітка 

1 2 3 

Січень Пі = Ні – Н30%Т 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення за 

вирахуванням суми, що розрахована 

виходячи з 30% від розміру діючого 

тарифу та буде сплачена  у травні 

Лютий Пі = Ні – Н30%Т 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення за 

вирахуванням суми, що розрахована 

виходячи з 30% від розміру діючого 

тарифу та буде сплачена  у червні 

Березень Пі = Ні – Н30%Т 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення за 

вирахуванням суми, що розрахована 

виходячи з 30% від розміру діючого 

тарифу та буде сплачена  у липні 



1 2 3 

Квітень Пі = Ні 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення 

Травень Пі = Н30%Т 

Споживачі сплачують суму, що 

розрахована виходячи з 30% від розміру 

тарифу, що діяв в січні поточного року 

Червень Пі = Н30%Т 

Споживачі сплачують суму, що 

розрахована виходячи з 30% від розміру 

тарифу, що діяв в лютому поточного 

року 

Липень Пі = Н30%Т 

Споживачі сплачують суму, що 

розрахована виходячи з 30% від розміру 

тарифу, що діяв в березні поточного 

року 

Серпень Пі = Н30%Т 

Споживачі в якості авансу на листопад 

місяць сплачують суму, що розрахована 

виходячи з 30% від розміру діючого 

тарифу  

Вересень Пі = Н30%Т 

Споживачі в якості авансу на грудень 

місяць сплачують суму, що  розрахована 

виходячи з 30% від розміру діючого 

тарифу 

Жовтень Пі = Ні 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення 

Листопад Пі = Ні – Н30%Т 

 Споживачі сплачують вартість 

фактично спожитої теплової енергії, 

послуг з централізованого опалення за 

вирахуванням суми, що була сплачена в 

якості авансу в серпні місяці поточного 

року і що розрахована виходячи з 30% 

від розміру діючого у серпні тарифу 

Грудень Пі = Ні – Н30%Т 

Споживачі сплачують вартість фактично 

спожитої теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення за 

вирахуванням суми, що була сплачена в 

якості авансу в вересні місяці поточного 

року і що розрахована виходячи з 30% 

від розміру діючого у серпні тарифу 
 

Пі – сума, що підлягає сплаті споживачами за спожиту теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення в і-му місяці. 

Ні – розрахований відповідно до норм чинного законодавства розмір плати за спожиту 

теплову енергію, послуги з централізованого опалення в і-му місяці. 

Н30%Т – розрахована, виходячи з 30% від розміру тарифу, сума оплати в місяцях 

міжопалювального періоду. 
 

Керуючий справами виконкому      Н.С. Мохно  


