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Пресреліз 
 

 

Програма знижок на природний газ — 
для захисту жителів Альберти 

26 вересня 2022 року Запити для преси 

Починаючи з 1 жовтня програма знижок на 
природний газ у провінції Альберта забезпечить 
захист з метою обмеження витрат на природний газ 
для мільйонів жителів Альберти. 

Через вторгнення Росії в Україну багато країн по всьому світу зіткнулися зі 

значним підвищенням цін на енергетичні ресурси внаслідок скорочення 

пропозиції та дії інших чинників. Програма знижок на природний газ у провінції 

Альберта забезпечує впевненість у витратах та захист понад 1,6 мільйона 

сімей, ферм і компаній по всій провінції. 

Разом зі щомісячною знижкою на електроенергію в 50 $ та призупиненням дії 

податку на пальне, програма знижок на природний газ допоможе боротися з 

підвищенням вартості життя, надаючи захист від високих цін на енергетичні 

ресурси.  

«Ця програма знижок надає дієвий захист і впевненість, допомагаючи сім'ям, 

фермам і підприємствам з витратами на опалення та забезпечуючи їм 

доступність життя. В умовах підвищення вартості життя в усьому світі жителі 

Альберти можуть бути впевнені: якщо ціни на природний газ піднімуться, наші 

знижки захистять їх. Ми захищаємо жителів Альберти, у тому числі тих, хто 

працює в умовах високої конкуренції, від імовірності надзвичайного підвищення 

цін у їхніх рахунках за опалення». 

Дейл Неллі (Dale Nally), помічник міністра з питань природного газу й 

електроенергії 
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Як працюють знижки 

Програма знижок на природний газ працюватиме з 1 жовтня до 31 березня. 

Точна сума знижки, яку отримають жителі Альберти, залежить від щомісячної 

норми тарифу на природний газ. 

Якщо щомісячна норма тарифу природного газу за замовчуванням від будь-

якого з регульованих комунальних підприємств (ATCO Gas North або ATCO Gas 

South, що обслуговуються в Direct Energy Regulated Services або Apex Utilities) 

перевищить 6.50 $ за гігаджоуль, уряд того місяця надасть знижки всім, хто 

відповідає критеріям, суму, яка покриє різницю між 6.50 $ і найвищим тарифом. 

Якщо з 1 жовтня по 31 березня в будь-який момент щомісячна норма тарифу 

перевищуватиме 6.50 $ за гігаджоуль, знижка буде видаватися всім жителям 

Альберти, які відповідають критеріям, щоб допомогти покрити збільшені 

витрати на природний газ або інші види палива на основі нафти, які вони 

споживають в тому місяці. Наприклад, якщо найвищий регульований тариф 

становить 7.50 $, то споживачі, які відповідають критеріям, отримають знижку в 

1 $ за кожен гігаджоуль, який вони використали в конкретному місяці. 

Оскільки найвища місячна норма тарифу на природний газ у жовтні 

становитиме 5.632$ за гігаджоуль, тоді цього місяця не буде надаватися 

знижка, але програма знижок готова і працюватиме для сімей і компаній, якщо 

ціни на природний газ цієї зими зростуть. 

Щомісячна норма тарифу на природний газ буде розміщена на вебсайті 

alberta.ca приблизно за 5 робочих днів до початку кожного місяця, щоб жителі 

Альберти знали, чи буде застосовуватися до них знижка і скільки вони 

отримають за один гігаджоуль цього місяця. 

Споживачі природного газу, підключені до системи 

Ви автоматично отримуватимете знижку у рахунку за комунальні послуги за 

місяць, протягом якого спрацювала знижка, якщо ви як споживач природного 

газу: 

 •       підключені до системи 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
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•       знаходитесь на регульованому або на конкурентному плані 

•       використовуєте менш ніж 2500 гігаджоулів природного газу щорічно 

Це стосується споживачів як на регульованих, так і на конкурентних тарифних 

пакетах, таких як контракти з фіксованим тарифом. Застосовувати знижку 

непотрібно, якщо ви підключені до системи розподілу природного газу. 

Також ця програма працює й для інших видів 
палива 

Невелика кількість жителів Альберти, які відповідають критеріям, не підключені 

до системи розподілу природного газу і використовують для опалення 

природний газ, пропан, гас або нафту. Ці споживачі також мають тенденцію 

купувати паливо для опалення взимку оптом у літні місяці, і знижка відображає 

цю тенденцію. 

Ви можете подати заявку на отримання знижок на основі придбаного палива в 

місяцях, протягом яких діє знижка, з такими максимальними обмеженнями ціни: 

•       пропан: 16 334 літри на місяць 

•       опалювальна нафта: 10 780 літрів на місяць 

•       гас: 11 068 літрів на місяць 

•       природний газ: 417 гігаджоулів на місяць 

Якщо ви використовуєте для опалення ці види палива, ви зможете 

безпосередньо подати заявку на отримання знижки на вебсайті alberta.ca після 

запуску програми у жовтні. Також будуть доступні можливості подати заяву 

поштою або телефоном. 

Стислі факти 

•       В Альберті регульовані норми тарифів встановлюються на весь місяць і 

не коливаються протягом усього місяця. Тарифи затверджуються 

Комісією з комунальних послуг Альберти (Alberta Utilities Commission) і не 

визначаються урядом. 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
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•       Знижка буде відображатися як окрема стаття в частині природного газу 

квитанції у графі «GOA Utility Commodity Redbate». 

o   Якщо щомісячна норма тарифу, розміщена на alberta.ca, перевищує 

6.50 $ за гігаджоуль, то споживачі, які відповідають критеріям, 

отримають знижку, нараховану у квитанції за цей місяць. 

o   Якщо щомісячна норма тарифу, розміщена на alberta.ca, дорівнює 

6.50 $ за гігаджоуль або нижча, то споживачі не отримають знижки, 

і відповідної графи у квитанції не буде. 

•       Знижки будуть застосовані до відповідного розрахункового місяця. 

Наприклад, якщо у жовтні норма тарифу перевищує 6.50 $ за гігаджоуль, 

то знижка буде застосована до квитанції, що охоплює цей розрахунковий 

період. 

•       Точний час отримання знижок споживачами різниться залежно від 

розрахункового циклу комунальної компанії. 

•       Знижка на паливо на основі нафти буде обчислюватися у той самий 

спосіб, що і для споживачів природного газу, з застосуванням 

стандартизованого рівняння для визначення еквівалентності споживання 

альтернативного палива. 

•       Споживачі, які підключені до системи природного газу і вважають, що 

вони відповідають критеріям, але не отримали щомісячної знижки, 

можуть звернутися до адвоката споживачів комунальних послуг за 

телефоном 310-4822 або на адресу електронної пошти 

UCAhelps@gov.ab.caза допомогою. 

•       Інформація для споживачів, які не підключені до системи природного газу 

або споживають інші види опалювального палива, буде розміщена в 

Інтернеті після запуску програми.   

•       Уряд Альберти не надсилатиме повідомлення або листи щодо програми 

знижок і не буде просити жителів Альберти надати їхню персональну 

інформацію у повідомленнях або листах електронної пошти, щоб вони 

змогли отримати знижки. 

mailto:UCAhelps@gov.ab.ca


 

Класифікація: Публічний доступ 

Пов'язана інформація 

• Програми забезпечення доступності енергії 
  

Запити для преси 

Марго Марон (Margeaux Maron)  

780-554-1866 

Керівник, Міністерство з питань природного газу й електроенергії 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
mailto:Margeaux.Maron@gov.ab.ca

