
На пiдставi Постанови Кабiнету M|HicTpiB Укра'iни вiд 10.11.2021р., к flеякi
питання нарахування (визначення) плати 3а теплову енергlю, послуrи з постачання
тепловоТ енергiТ та постачання гарячОТ водИ у зв'язкУ зi змlноЮ ц|ни прирОдньогО ГаЗУ)),
враховуюЧи змiнУ цiни прирОдньоrО газу З оL.о2.2о22р.Аля споживачiв ( KpiM
населеннЯ та бюджеТних устанОв), буде проведено змiну розмlру за теплову енергiю,
послуrи з постачання тепловоi енергii.

3riдно данот Постанови теплопостачальнi органiзацiт отримали право змiнювати
розмiр нарахувань за теплову енергiю, послуги з постачання тепловоI енергiТ в
залежностi вiд BapTocTi rазу, а не тарифи на данi послуrи.

. Визначення плати за теплову енергiю у зв'язку з щомiсячною змiною цiни
природного газу, що використову€ться для виробництва тепловоi енергiТдля потреб
споживачiв (KpiM населення, бюджетних органiзацiй та релiгiйних органiзацiй)

пiдставою для змiни розмiру нарахувань за спожиту теплову енергiю, послуги з постачання
тепловоi енергiТ е змiна цiни природного газу ( без урахувань змiни тарифiв на послуги з
транспортування та розподiлу природного газу, торговельноi надбавки (нацiнки постачальника), з
0]. лютого 2022 року.

BapTicTb газу в затвердженому тарифi для
на рiвнiЗ0 З54,10 rрн.,6ез П!В за 1ООOм,, а з
категорiI споживачiв становить З2 О74,5О грн

категорii споживачiв - кiншi споживачi> врахована
oL02.2022 року BapTicтb газу для вiдповiдноi'
без П!В за ].00Ом,.

Р,ля змiнИ розмiрУ нарахуванЬ за теплоЁу енергiю, послуги з постачання тепловоi енергiТ
теплопостачальна компанiя перераховуе BapTicTb тепловоТ енергii для вiдповiдноi категорii
споживачiв з урахуваЁням коефiцiента перерахунку (К), що визнача€ться за такою формулою:

К=Вп/Вт

де Вп - перерахована планова BapTicTb одиницi тепловоi енергii послуги з постачання
тепловоi енергiТ ( урахуванням прибутку), на ocHoBi якоi встановлено тарифи для вiдповiдноi
категорiI споживачiв, що врахову€ перерахування BapTocTi природного газу, що визначена мя
вiдповiдного га3у, що визначена для вiдповiдного мiсця, за незмiнних iнших складових тарифу.a

Вт - планова BapTicTb одиницi тепловоi енергii / послуги з постачання тепловоi енергii ( з
урахуванням прибутку), для вiдповiдноТ категорiI споживачiв вiдповiдно до встановлених тарифiв
уповноваженими органами.

Теплова енергiя

Послуга з постачання тепловоi' енергii
к= 6081,93 / 5805,60 = ]_,048

К= 7298,З2 l 6966,72 = 1,048

Сума перерахунку ( рiзниця в нарахуваннях) для споживачiв визнача€ться за формулою:



с=(к_1)*п

де С-сумаперерахунку
К - коефiцiент перерахунку
п - плата за теплову енергiю, послуrи з постачання тепловот енерrii визначена у

вiдповiдному мiсцi згiдно з дiючими тарифами на зазначену послугу:

6=(0,79929-1)*п

Коефiцiснт перерахунку за лютий 2О22 року становить - 1,048
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