Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг
30.03.2017 № 464
Адреса побутового споживача

О/р
(особовий рахунок)

Постачальник природного газу
ТОВ «ЖОЕК»

Шановний споживачу!
Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо
своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03..2017 № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:
Інформація щодо споживання споживачем природного газу у 2020 році
По Вашому домогосподарству за 2020 рік об’єм (обсяг) споживання склав:
Газопостачання

Об’єм(обсяг) споживання, м куб.(кВт∙год)

Вартість спожитого газу, грн

26958,29

213966,79

Ви використовуєте природний газ комплексно .у тому чослі для опалення
(для приготування їжі, для підігріву води та приготування їжі, комплексно, у тому числі для опалення)
При цьому середнє споживання у 2020 році на одне домогосподарство склало:

Приготування
їжі

Підігрів води та
приготування їжі

Комплексно, у тому числі для
опалення

м куб. (кВт∙год)

м куб.(кВт∙год)

м куб.
(кВт∙год)

м куб./ м кв. (опалювальної площі);
кВт∙год/м кв. (опалювальної
площі)

337

13.4

968

13,4

Середнє річне споживання одного
абонента по газопостачальному
підприємству
Середнє річне споживання одного
абонента по Україні
Структура діючої роздрібної ціни на природний газ складає:

грн/м куб.
Роздрібна ціна
у тому числі:
оптова ціна для постачальника природного газу*

% від роздрібної ціни

7,56

тариф на послуги транспортування**
тариф на послуги з розподілу**

2,016

торгова націнка постачальника*
податок на додану вартість
* відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою КМУ від 01.10.2015 № 758;
** відповідно до рішень НКРЕКП.

Вартість природного газу у країнах Європи, та середнє споживання*
Молдова Румунія
Польща
Вартість природного газу, грн/м куб.
(грн/ кВт∙год)
Середнє споживання, м куб.
(кВт∙год)

Угорщина

Словаччина

Чехія

10,21

9,92

12,44

9,16

13,9

17,22

493

857

570

1042

941

843

* за даними, наведеними на сайті Євростат (1 півріччя 2020 року), для визначення еквіваленту грн/м куб. використано курс НБУ на 01.01.2021 – 1 євро = 34,7396 грн, з
урахуванням енергоємності 1 м куб. = 10,5 кВт*год.

Додаткова інформація
Листопад
20__

Грудень
20__

Вересень
20__

Серпень
20__

Липень
20__

Червень
20__

Травень
20__

Квітень
20__

Березень
20__

Жовтень
20__

Середня температура повітря у Вашій
області / м. Києві, °С

Лютий
20__

Найменування показників

Січень
20__

Динаміка фактичного споживання споживачем природного газу в залежності від температури повітря*

9,8

3,8

-0,6

Споживання природного газу,
м куб.(кВт∙год)
Середнє споживання природного газу
споживачами Вашого виду
споживання по газопостачальному
підприємству, м куб. (кВт∙год)
Середнє споживання природного газу
споживачами Вашого виду
споживання по Україні, м куб.
(кВт∙год)

176

147

111

73

39

19

17

18

20

66,9

146

219

50

126

173

*заповнюється для споживачів, які використовують природний газ комплексно, у тому числі для опалення.
Інформація щодо обсягу споживання вираженого в кВт∙год надається постачальником природного газу з 2018 року.

З інформацією щодо структури тарифу оператора газорозподільної системи, у тому числі витрат на модернізацію
газорозподільних систем Ви можете ознайомитись на його веб-сайті:_ https://zt.dsoua.com
З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному
веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

Ключові нормативно-правові акти:
Закон України «Про ринок природного газу»;
Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494;
Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496;
Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, затверджений постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2500;
Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498.

З повагою ТОВ «ЖОЕК»

