
Додаток №1 до договору № 5877 
закупівлі - продажу теплової енергії від 
" d ? "________г /  2023 р.

Обсяги постачання теплової енергії Споживачу

Постачальник постачає теплову енергію  на період дії договору №  5877 від 2023 року в
приміщення Спож ивача за адресою:

1. вул. Соборна, 19 2. вул. О водова,20

Загальний обсяг теплової енергії по всім об’єктам теплоспоживання становить:
Оопал = 286,00 Г кал/рік

1. М аксимальним приєднаним тепловим навантаженням на музей по вул. Соборна, 19, Оводова, 20 до 
котельні в тому числі:

- на опалення 0 ОПал. =  0,237814 Гкал/год;

1.1. Обсяги та розподіл теплової енергії, що постачається Споживачу по кварталах (визначені розрахунковим 
методом згідно навантажень та середньої нормативної температури зовніш нього повітря) складають:

січень 
(Із„ = -5,1°С)

І квартал в т.ч.:

50,00 Гкал,

II квартал в т.ч.:

24,00 Гкал,Квітень 
( І З П  =+8,1 °С)

III квартал в т.ч.:

0,00 Гкал,Липень 
(t3n =+18,7°С)

IV квартал в т.ч.:

26,00 Гкал,Жовтень 
(t3„ =+7,6°С)

Лютий 
(ton =-3,8°С)

березень 
(їзгт = +0,5°С)

48.00 Гкал,

45.00 Гкал,

Травень
(Із„=+14,2°С)

Червень 
Йш =+17,2°С)

0,00 Гкал,

0,00 Гкал,

Серпень
(Ізп=+18,0°С)

Вересень 
(tan =+13,3°С)

0,00 Гкал, 

0,00 Гкал,

Листопад 
(tan =+1,8°С)

Грудень 
(t3n ” -2,9°С)

44,00 Гкал. 

49,00 Гкал,

Всього 
за І квартал 143,00 Гкал

Всього 
за II квартал 24,00 Гкал

Всього 
за III квартал 0,00 Гкал

Всього 
за IV квартал 119,00 Гкал

Для об’єктів з приладами обліку обсяги та розподіл теплової енергії, що постачається Споживачу, може бути 
визначений згідно з заявленою величиною.

1.2. Споживач сплачує за теплову енергію  згідно тарифів:
Для потреб опалення по двоставковому тарифу:

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів без урахуванням витрат на 
утримання індивідуальних теплових пунктів

- умовно-постійна частина -  126 164,05 грн./Гкал/год в місяць з ПДВ;
- умовно-змінна частина -  2 649.92 грн./Гкал з ПДВ .

- за втрати з витоком хім ічно-очищ еної води (теплоносія) згідно з дію чою калькуляцією на КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго». яка на момент укладання додатку становить 456,18 грн./Тонна з ПДВ.
1.3. Норма витоку хім ічно-очищ еної води (теплоносія) становить: Свит. = 0,0116 м'/год.
1.4. Втрати з поверхні трубопроводів мереж, що перебувають на балансі Споживача: 0»вф, = 0,0025 Гкал/год.
1.5. Орієнтовна вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, за поточний рік, відповідно встановлених 
норм та тарифів, що дію ть на момент укладення цього додатку, становить:

а) за приєднане навантаження : 300 035,73 гривень, ПДВ 60 007,15 гривень, усього 360 042,88 гривень;
б) за опалення : 631 564,27 гривень, ПДВ 126 312,85 гривень, усього 757 877,12 гривень;

Всього: нь, ПДВ 186 320,00

MTL

гривень, усього 1 117 920,00 гривень.

СПОЖ ИВАЧ


