
   Витрати на оплату енергії ростуть  

 Як зменшити високі рахунки  
Ціни на енергію на світовому ринку вже кілька місяців ростуть небаченими раніше темпами.  
Це стосується усіх енергопостачальників у Німеччині, а тому й усіх кінцевих споживачів.

Ось що робить за цих умов Gewobag
Ми в межах чинних на сьогодні тарифів оплати за житлово-комунальні послуги (за 2021 рік) в індиві-
дуальному порядку перевіряємо, які коригування будуть неминучими через зростання цін. Зараз ми 
розраховуємо, що тільки витрати на опалення й гаряче водопостачання у 2023 році виростуть вдвічі*. 
Тому ми рекомендуємо вже зараз відповідним чином відкоригувати авансовий платіж.

Примітка: крім підвищення вартості електроенергії, збільшення цін на енергоносії може призвести 
до зростання й інших комунальних платежів, які не стосуються опалення й гарячого водопостачання. 
За нашими розрахунками таке зростання може сягнути щонайменше 12 відсотків.

*  Для всіх орендарів із нічними накопичувальними обігрівачами зростання витрат за нашими прогнозами буде поміркованішим.

Що ви можете зробити?
Ми наполегливо рекомендуємо вам збільшити щомісячні авансові комунальні платежі до того, як 
буде здійснено їх планове коригування у рамках щорічних розрахунків.

Хочете відкоригувати свій авансовий платіж зараз? Тоді просто надішліть нам сповіщення на ел.  
пошту й укажіть новий розмір або нові розміри авансових платежів, а також період (місяць) коригу-
вання. Ви також можете зробити коригування заднім числом, починаючи із січня 2022 року.

Як відкоригувати розмір авансового платежу
Надішліть сповіщення на нашу ел. пошту: service@gewobag.de

Зазначте таку інформацію
  Прізвище й адреса
  Номер договору оренди
  Коригування з якого місяця
  Новий розмір авансового платежу за холодні житлово-комунальні послуги в євро
  Новий розмір передплати за теплові житлово-комунальні послуги в євро

Порада: подвійте авансовий платіж за теплові житло-
во-комунальні послуги. Необхідні дані ви можете знайти 
в останньому рахунку на оплату житлово-комунальних 
послуг, а якщо ви новий орендар, то в договорі оренди.



Як економити енергію та гроші

Холодильник
Повний холодильник потребує менших витрат енергії, ніж порожній. Адже потрібно охолоджувати 
місце, яке не використовується. А от охолоджені продукти самі діють, як акумулятори холоду. Не 
ставте в холодильник теплі продукти й відчиняйте дверцята на якомога коротший час. Економте на 
ньому під час відпустки, вимкніть холодильник повністю. Чи відомо вам? Майже п’ята частина всієї 
електроенергії в домашньому господарстві витрачається на охолодження.

Приготування їжі
Під час приготування їжі ви можете економити енергію, доводячи воду для приготування макаронів 
або яєць до кипіння в чайнику. Він робить це швидше й потребує менше енергії, ніж її витрачає для 
цього електрична плита. Завжди закривайте каструлю кришкою. Сама ж каструля має відповідати за 
розміром конфорці плити. Чи відомо вам? Посудомийна машина потребує зазвичай менше води, ніж 
це необхідно, якщо мити посуд вручну. Найефективнішою буде робота машини, якщо вона заванта-
жена повністю.

Опалення
У житлових зонах має бути 20 градусів, у спальній кімнаті може бути від 16 до 18 градусів. Вимикай-
те опалення, коли ви від’їжджаєте. Нагріти приміщення коштує значних затрат енергії, але даремно 
витрачати опалення ще дорожче. І правильно провітрюйте: замість того щоб на тривалий час від-
хиляти вікна, краще робити короткі інтенсивні провітрювання! Чи відомо вам? Прогріваючи лише на 
один градус менше, ви економите близько шести відсотків енергії.

Сервісний центр Gewobag

      Тел.: 0800 4708 800 (безкоштовний) 
Працює з понеділка до четверга: 8:00–15:00 
у п’ятницю: 8:00–12:00

  Ел. пошта: service@gewobag.de

Gewobag
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin 
Alt-Moabit 101 A, 10559 Berlin

www.gewobag.de

Більше порад щодо економії енергії можна почитати тут 
www.gewobag.de/energiespartipps


