
До уваги споживачів!

ДП «Калуська ТЕЦ-нова»
доводить до відома інформацію про зміну тарифів на послуги

з постачання теплової енергії з 01 березня 2022 року.

22 лютого 2022 року відбулося засідання НКРЕКП, на якому було прийнято рішення
про  внесення  змін  до  Постанови  НКРЕКП  від  23  червня  2021  року  №1026  «Про
встановлення  тарифів  на  виробництво  теплової  енергії  ДП  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА».
        01 березня 2022 року  на офіційному веб-сайті  Регулятора була опублікована
Постанова від 22.лютого 2022р. № 33.15 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 23
червня 2021 року №1026», яка встановлює зміну тарифів на виробництво теплової енергії
ДП «Калуська ТЕЦ-нова» в сторону зменшення.

На підставі вищенаведеного та відповідно до Постанови КМ України від 01.06.2011
р.  №  869  «  Про  забезпечення  єдиного  підходу  до  формування  тарифів  на  житлово-
комунальні послуги» в редакції Постанови КМУ від 3 квітня 2019 року № 291 ДП «Калуська
ТЕЦ-нова» зобов’язана перерахувати  тарифи на послуги з постачання теплової енергії, в
зв’язку з тим, що тариф на виробництво теплової енергії є однією із складових тарифу на
послугу з постачання теплової енергії.

 В результаті перераховані тарифи складуть:

                                                    для потреб населення                                           (без ПДВ)
Назва Од.

виміру
Діючий
тариф

Перерахований
тариф

Відхилення,
грн/Гкал

Відхилення,
%

на  виробництво  теплової
енергії

грн./
Гкал

583,43 542,45      -   40,98     -    7,0

на  транспортування
теплової енергії

грн./
Гкал

217,35 217,35          -          -

на  постачання  теплової
енергії

грн./
Гкал

25,41 25,41          -          -

на теплову енергію грн./
Гкал

826,19 785,21 - 40,98    -     5,0

на  послугу  з  постачання
теплової енергії (з ПДВ)

грн./
Гкал

991,43 942,25 - 49,18 - 5,0

                                                    для потреб бюджетних установ                           (без ПДВ)
Назва Од.

виміру
Діючий
тариф

Перерахований
тариф

Відхилення,
грн/Гкал

Відхилення,
%

на  виробництво  теплової
енергії

грн./
Гкал

601,45 567,13      -  34,32     -    5,7

на  транспортування
теплової енергії

грн./
Гкал

220,04 220,04          -          -

на  постачання  теплової
енергії

грн./
Гкал

25,41 25,41          -          -

на теплову енергію грн./
Гкал

846,90 812,58     + 34,32     -     4,1

на  послугу  з  постачання
теплової енергії (з ПДВ)

грн./
Гкал

1 016,28 975,10     + 41,18     -     4,1



                                      для інших споживачів (крім населення)                           (без ПДВ)
Назва Од.

виміру
Діючий
тариф

Перерахований
тариф

Відхилення,
грн/Гкал

Відхилення,
%

на  виробництво  теплової
енергії

грн./
Гкал

599,88 562,78      - 37,1     -    6,2

на  транспортування
теплової енергії

грн./
Гкал

219,86 219,86          -          -

на  постачання  теплової
енергії

грн./
Гкал

25,41 25,41          -          -

на теплову енергію грн./
Гкал

845,15 808,05     - 37,1     -    4,4

на  послугу  з  постачання
теплової енергії (з ПДВ)

грн./
Гкал

1 014,18  969,66     - 44,52      -   4,4

          

        З огляду на вищенаведену інформацію, для безперебійного забезпечення тепловою
енергією  міста  до  закінчення   опалювального  періоду  2021/2022  років,  враховуючи
ситуацію, що склалася  в зв’язку з  введенням воєнного стану в Україні  тарифи на послугу
з постачання теплової енергії для споживачів на місцевому рівні у відповідності до діючого
законодавства України наступні: 

                     
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-
НОВА"

грн/Гкал

№
з/п

Найменування показників
для  потреб
населення

для  потреб
бюджетних
організацій

для  потреб
інших
споживачів
(крім
населення)

1 2 3 4 5

1
Тариф на послугу з постачання
теплової енергії, у тому числі:

942,25 975,10 969,66

1.1. тарифи на теплову енергію 785,21 812,58 808,05

1.2. податок на додану вартість (ПДВ) 20,00% 20,00% 20,00%

    
       


