Інформація щодо нарахування плати за послуги з централізованого опалення в опалювальному
сезоні 2017-2018 рр. споживачам–фізичним особам.
Шановні Споживачі!
02.08.2017 набрав чинності Закон України від 22.06.2017 «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання». Цей Закон визначає засади забезпечення комерційного обліку послуг з
постачання теплової енергії та здійснення розрахунків за комунальні послуги з централізованого
опалення на основі комерційного обліку.
Згідно положень Закону, ряд розрахункових параметрів та механізм нарахування вартості
послуг у звітному місяці за показниками засобів обліку повинні визначатись відповідно до
методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг,
затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства.
Відповідно до частини шостої розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону,
Кабінету міністрів України доручено протягом шести місяців з дня опублікування забезпечити
прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
Враховуючи вимоги вказаного Закону, зміни, внесені до Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені
Постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630 та роз’яснення, надані Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, спочатку опалювального
сезону 2017 – 2018 р.р. та до затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів
спожитих у будівлі комунальних послуг, по особовим рахункам споживачів-фізичних осіб
нарахування вартості послуг з централізованого опалення ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
(виконавець) буде здійснювати наступним чином.
1. У разі наявності на вводах у багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії
та при наявності у розрахунковому місяці звітної відомості теплоспоживання, нарахування
проводяться відповідно до фактичного теплоспоживання, визначеного за показниками засобів
обліку теплової енергії.
2. У разі наявності на вводах у багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії,
але відсутності у виконавця протягом трьох місяців опалювального сезону 2017-2018 р.р.
показників засобів обліку, нарахування здійснюються розрахунково, з урахуванням
середньомісячного споживання протягом попереднього опалювального періоду, окремо по
кожному будинку.
3. У разі неможливості отримання звітної відомості з показниками засобу обліку, але
наявності контрольної перевірки за розрахунковий місяць, нарахування проводяться за
показниками, зафіксованими актом контрольної перевірки.
4. У разі відсутності на вводах у багатоквартирних будинках засобів обліку теплової
енергії, плата за надані послуги централізованого опалення справляється виходячи з розміру
затверджених цін/тарифів з розрахунку за 1 м2 опалювальної площі квартири та з урахуванням
фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання послуги
централізованого опалення в місяці, який є розрахунковим, за даними ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
або за даними житлово-комунальних підприємств.
5. У разі обладнання вузлами комерційного обліку будівель до початку опалювального
сезону 2017-2018 р.р., але відсутності у виконавця показників засобів обліку, нарахування
здійснюються згідно п.4 .
6. У разі наявності на вводах у багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії,
але відсутності у виконавця після закінчення тримісячного строку (див. п.2) показників засобів
обліку, нарахування здійснюються згідно п.4 .
7. Після відновлення надання показників засобів обліку теплової енергії, виконавець
здійснює споживачам-фізичним особам відповідний перерахунок.
Інформація щодо діючих тарифів, стану розрахунків (заборгованість, переплата) на перше
число звітного місяця, нарахованої вартості спожитих послуг з централізованого опалення,
здійснених перерахунків, нарахованих пільг та субсидій, проведених оплат у звітному місяці, сум
до сплати на перше число місяця, наступного за розрахунковим, в т.ч. з урахуванням розстрочки

(для споживачів, які подали до ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» відповідну заяву) щомісячно
розміщується у рахунках - повідомленнях Міського інформаційно-розрахункового центру (МІРЦ).
При необхідності, ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» у рахунку-повідомленні МІРЦ у спеціально
відведених для цього полях розміщує додаткову інформацію, в т.ч. з наступних питань:
- про уточнення механізму нарахування послуг з централізованого опалення;
- про зміну діючих тарифів та ін.
Більш детальна інформація з питань взаєморозрахунків за послуги з централізованого
опалення надається у відділі збуту енергії, який знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул.
Наварінська, 2/1.
Графік прийому споживачів-фізичних осіб: понеділок-вівторок, четвер-п’ятниця з 8-00 до
12-00; з 13-00 до 18-00, субота з 8-00 до 12-00.
Середа – неприйомний день.
З повагою, адміністрація ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».
Довідки за тел. 67 09 20;67 09 22

