
У зв’язку з чисельними зверненнями  мешканців будинків по пр. Правди, 
41-Д, 41-Г та 41-Є надаємо роз’яснення розрахунку кількості тепла 

спожитого квартирою. 
 

 

Приклад розрахунку кількості тепла спожитого квартирою  
де застосовується Q min. 

      Нарахування за спожиту теплову енергію проводиться відповідно до Наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
22.11.2018 № 315 затверджено Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у 
будівлі комунальних послуг (далі Методика). 
 

   

       

 

 

Розрахунок теплоспоживання квартирою. 

      Згідно розділу VІ п. 2 Методики, у разі якщо показники ВРТЕ (вузол розподільчий 
теплової енергії)  є меншими за мінімальну частку середнього питомого споживання 
теплової енергії по будинку, то виконується донарахування. 

������ − мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії складає 0,5 
від	� 	�� 
 � ��  -  середнє питоме споживання теплової енергії по будинку розраховується по формулі: 

�	
 = ( 	

буд −  	


ф. с	 − МЗК)/	��т. лічпр. !!
	Гкал/м& 

 
' о�

ф.с - кількість тепла спожито на функціонування внутрішньобудинкової  системи опалення, 

яка складає 7% від загального споживання тепла будинком ( розділ 5 п.2 Методики). 

' о�
ф.с = 6,37 Гкал.  

QМЗК – кількість тепла спожитого на місця загального користування, яка складає10% від 
загального споживання тепла будинком (розділ 3 п.2 Методики).  

QМЗК - 9,1 Гкал. 

� 	
 = (91-6,37-9,1) /7902,8 = 0,0095574 q ср Гкал/м2. 

�)*
	
  = � 	
  х 0,5 = 0,0047787 q мін Гкал/м2.  

∑ S т.ліч
пр.--  – загальна опалювальна площа квартир з тепло лічильниками становить 7902,8 м2. 

  � т.ліч
пр.!    - опалювальна площа квартири 56,6 м2. 

Мінімальна витрата тепла на квартиру розраховується; 

� т.ліч	
пр.! х ������  = 56,6м2 х 0,0047787 = 0,27047 Гкал,  

Спожито ЦО 
згідно 
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лічильника, Гкал 
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Спожито 
на МЗК 

(небаланс) 

91,000 74,00759 6,37 9,1 1,52241 



Показник ВРТЕ по квартирі менший від мінімальної витрати тепла 0,177Гкал < 0,27047 Гкал. 
    В такому разі виконується донарахування 0,27047 – 0,177 = 0,09347Гкал. 
0,177 Гкал – кількість тепла спожитого квартирою за звітний період (місяць). 
     
Частка ' ��

ф.с на квартиру складає: 
' ��

ф.с 	/ 	∑ � т.ліч
пр.!!  х � т.ліч

пр.!  = 6,37Гкал / 7902,8 м2 х 56,6 м2 = 0,0456 Гкал. 

Частка QМЗК на  квартиру складає: 

QМЗК/ ∑ � т.ліч
пр.!!  х � т.ліч

пр.!= 9,1 Гкал/ 7902,8 м2 х 56,6 м2 = 0,065 Гкал. 

 Згідно розділу ІІІ п. 3. 

    У разі якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені вузлами розподільного 
обліку, обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень 
будівлі, визначається як різниця між обсягом теплової енергії, визначеної на підставі 
показань вузла комерційного обліку, та сумарним обсягом спожитої теплової енергії за 
показанням вузлів розподільного обліку, а також з врахуванням обсягу витрат теплової 
енергії на функціонування внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого 
водопостачання (за наявністю циркуляції).  
Таким чином  Qмзк небаланс =  	


буд− мзк − фс −	∑ т.ліч
пр.-- = 91 − 9,1 − 6,37 − 74,007 =

1,52Гкал. 
Частка Qмзк небаланс на квартиру складає Qмзк небаланс/∑ � т.ліч

пр.!! 	х	� т.ліч
пр.!    = 0,0109Гкал. 

Нарахування на квартиру за звітний місяць становить: 

Q квартири = ������ 0,27047 + QМЗК (небаланс)0,0109 + QМЗК 0,065 +
	' ��

ф.с0,0456 = 0,392 Гкал. 

В разі, якщо теплоспоживання квартири за звітний період по лічильнику 
більше, або дорівнює ������  то донарахування не виконується, а приймаються до 
розрахунку показники квартирного лічильника. 

 


