
На пiдставi Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10.11.2021р., к flеякi
питання нарахування (визначення) плати за теплову енергiю, послуrи з постачання
тепловоТ енергiI та постачання гарячОТ водИ у зв'язкУ зi змiноlО цiни приРодньоrО rаЗУ)),
враховуючи змiну цiни природнього rазу з оt.о1.2022р.для споживачiв ( KpiM
населення та бюджетних установ), буде проведено змiну розмiру за теплову енерriю,
послуrи з постачання тепловоI енергiТ.

3гiдно даноТ Постанови
розмiр нарахувань за теплову
залежностi вiд BapTocTi rазу, а

теплопостачал ьн j

енергiю, послуги з

не тарифи на данi

органiзацiI отримали право змiнювати
постачання тепловоТ енергii в
послуrи.

Визначення плати за тсплоIjу енергiю у зв'язку з щомiсячною змiною цiниприродного газу, що використоl]уеться для виробництsа тепловоi енергii'для потребспоживачiв (KpiM населення, бюджетних органiзацiй та релiгiйних органiзацiй)

пiдставою для змiни розмiру нарахувань за спожиту теплову енсргiю, послуги з постачаннятепловоi'енергiI е змiна цiни природного газу ( без урахувань змiни тарифiв на послуги зтранспортУвання та розподiлу приролного газуt торговельноi'надбавки (нацiнки постачальника), з01 березня 2022 року.

BapTicTb газу в затвердженому тарифi для
на рiвнiЗ0 354,10 грн., без П!В за ].ОООм,, а з
категорiТ споживачiв становить 2830О,74 грн.

категорiт споживачiв * <iнщi споживачi> врахована
01.0з.2022 року BapTicTb газу для вiдповiдноr'
без П!В за ]"OOOMr.

,Щля змiни розмiру нарахувань за тсплову снергiю, послуги з постачання тепловоТенергii
теплопостачальна компанiя перераховуе BapTicTb тепловоt енергii'для вiдповiдноI категорii'
споживачiв з урахуваtlням косфiцiснта перерахунку (К), що визначасться за такою формулою:

К=Вп/Вт

,Ще Вп - перерахована планова BapTicTb одиницi тепловоi'енергii', послуги з постачання
тепловоi'енергii ( урахуванням прибутку), на ocHoBi якоi встановлено тарифи для вiдповiдноi'
категорii споживачiв, що врахову€ перерахування BapTocTi природного газу, що визначена длявiдповiдното газу, що визначена для вiдповiдного мiсця, за незмiнних iнших складових тарифу.

вт - планова lзартiсть одиницi тепловот енергiт , послуrи
урахуванням прибутку), для вiдповiднот категорii споживачiв
уповноважен ими органами.

з постачання тепловоl'енергii ( з

вiдповiдно до t]становлених тарифiв

Теплова енергiя
Послуга з постачання тепловоi енергii

К= 604З,02 / 58О5,6О = О,944
К= 6570,95 / 6966,72 = О,944

Сума перерахунку ( рiзниця l] нарахуваннях) для споживачiв визнача€ться за формулою



с=(к_1)*п

де С-сумаперерахунку
К - коефiцiент перерахунку

П - плата за теплову енергiю, послуги з постачання тепловоi енергiТ визначена у

вiдповiдному мiсцi згiдно з дiючими тарифами на зазначену послугу:

f = (0,944 - 1)*П

Коефiцiент перерахунку за березень 2О22 року становить - 0,944
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