РОЗРАХУНОК
коефіцієнту перерахунку нарахувань за спожиту
послугу з постачання теплової енергії для
інших споживачів КП «Лисичанськтепломережа».

Зміна нарахувань для інших споживачів застосовується згідно постанови КМУ від 10.10.2021р.
№1209 відповідно до зміни ціни природного газу.
В тарифі, встановленому для інших споживачів розпорядженням ВЦА м.Лисичанська від
14.09.2021р. №1112 застосовано ціну природного газу 8559,86 грн. за 1000 куб.м. без врахування
вартості транспортування та ПДВ.
Фактична вартість природного газу для інших споживачів в жовтні 2021 року становила 20641,50
грн./тис.куб.м
Фактична вартість природного газу для інших споживачів в листопаді 2021 року становила 6183,33
грн./тис.куб.м
Зміна нарахувань здійснюється лише для умовно-змінної частини нарахувань.
Загальна сума умовно-змінних витрат у встановленому тарифі становить 4347,618 тис.грн., при
корисному відпуску теплової енергії 3,03 тис.Гкал, зокрема вартість природного газу становить
3727,78 тис.грн. (без врахування витрат на транспортування та ПДВ), інших змінних витрат 619,838
тис.грн.
Планована вартість одиниці теплової енергії (Вт) згідно затвердженого тарифу становить 1435,04
грн. за 1 Гкал.
Перерахована вартість одиниці теплової енергії (Вп) становить:
У жовтні – (619,838тис.грн. +(3727,78 тис.грн. *20641,50 грн./8559,86грн.))/3,03 тис.Гкал =
3171,33грн./Гкал
У листопаді – (619,838+(3727,78 тис.грн. * 6183,33грн./8559,86грн.))/3,03 тис.Гкал = 1093,28
грн./Гкал
Таким чином коефіцієнт перерахунку умовно-змінних нарахувань за спожиту теплову енергію по
іншим споживачам становить:
У жовтні - К= 3171,33 /1435,04грн = 2,21
У листопаді - К= 1093,28 /1435,04грн = 0,76
Перерахунок здійснюється за формулою: С=(К-1)*П,
Де С – сума перерахунку,
К – коефіцієнт перерахунку,
П – плата за послугу у відповідному місяці за встановленими тарифами.
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РОЗРАХУНОК
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за грудень 2021 року.

Зміна нарахувань для інших споживачів застосовується згідно постанови КМУ від 10.10.2021р.
№1209 відповідно до зміни ціни природного газу.
В тарифі, встановленому для інших споживачів розпорядженням ВЦА м.Лисичанська від
14.09.2021р. №1112 застосовано ціну природного газу 8559,86 грн. за 1000 куб.м. без врахування
вартості транспортування та ПДВ.
Фактична вартість природного газу для інших споживачів в грудні 2021 року становила 13658,42
грн./тис.куб.м (весь обсяг газу для інших споживачів отримано по фіксованій ціні як обсяг ІІІ).
Зміна нарахувань здійснюється лише для умовно-змінної частини нарахувань.
Загальна сума умовно-змінних витрат у встановленому тарифі становить 4347,618 тис.грн., при
корисному відпуску теплової енергії 3,03 тис.Гкал, зокрема вартість природного газу становить
3727,78 тис.грн. (без врахування витрат на транспортування та ПДВ), інших змінних витрат 619,838
тис.грн.
Планована вартість одиниці теплової енергії (Вт) згідно затвердженого тарифу становить 1435,04
грн. за 1 Гкал.
Перерахована вартість одиниці теплової енергії (Вп) становить:
У грудні – (619,838тис.грн. +(3727,78 тис.грн. *13658,42 грн./8559,86грн.))/3,03 тис.Гкал =
2167,66грн./Гкал
Таким чином коефіцієнт перерахунку умовно-змінних нарахувань за спожиту теплову енергію по
іншим споживачам становить:
У грудні - К= 2167,66 /1435,04грн = 1,51
Перерахунок здійснюється за формулою: С=(К-1)*П,
Де С – сума перерахунку,
К – коефіцієнт перерахунку,
П – умовно-змінна частина плати за послугу у відповідному місяці за встановленими тарифами.
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