
Iнформацiя щодо змiни тарифу на тепJIову енергiюо iT виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання тепловоТ енеРгiТ та

постачання гарячоi води котельною СНАУ
Керуючись розлiлом II Порялку iпформування споживачiв про HaMip змiни ц|н/тарифiв на

KoMyHaJчbHi послуги з обrрунтуванням такоТ необхiдностi, затвердженого наказом [t4iHicTepcTBa

регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-ком),наJчьного господарства УкраТни вiд

05.06.2018 Ncl30, Сумський нацiона_llьний аграрний унiвеllситет iнформус споживачiв про HaMip

здiйснити змiни дiючих тарифiв на теплову енергiю, 1Т виробництво, транспФрТУВаНня Та

постачання, послуги з постачання тепловоТ енергiТ та постачання гарячоТ води.

На даний час розрахунки за надання послуг з постачання тепловоi енергiТ Th постачання

гарячоТ води Сумського нацiонального аграрного унiверситету з населенням, бюдже,гними

органiзачiями та iншими споживачами проводяться згiдно рiшення виконавчФго комi'гету

Сумськот MicbKoT рали вiл 18.08.2020 p.Ns 434 кпро вI{есення змiн до рirшення виконав1{ого

KoMiTeTy Сумськоi MicbKoT рали вiл 21.08.2012 р. JФ 439 <Про тарифи на теп;fiову енергiю

Сумського нацiонального аграрного унiверситету) (зi змiнами).

З часу прийнятгя дiючих тарифiв на теплову енергiю збiльшилась мiнiмалЦна заробiтна

плата на 27Yо, iндекс споживчих цiн за три роки зрiс приблизно на бО/о, вiдбулqся зростttння

BapTocTi електричноТ енергiТ на ЗOYо, BapTocTi природного газу близько у два Фази . PiBeHb

вiдшкодування витрат складас близько 80 %.

на пiдставi вищевикладеного виникла необхiднiсть rIриведення тарифiв на тег!лову енергiю

до економiчно обгрунтованого рiвня шляхом Тх перерахунку i змiни.

У зв'язку iз зазначеним, Сумський нацiона_гlьний аграрний унiверситет злiйсн{в розрахунок
тарифiв на теплову енергiю , що покривас економiчно обгрунтованi витрати i ф необхiдним

кроком для забезпечення надання послуг належноТ якостi та в повному обсязi. Слiл ]азначи,tи, що

у розрахунках тарифу були BpaxoBaHi змiни до Порядку формування тарифiв на теплiову енергiю ,

if виробництво, транспортування та постачання, BHeceHi постановою Кабiнету, Мiнiфтрiu V*paT""

вiд 10.06.2020 N9467 . Згiдно зазначеноТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни !iл l0,06.2020

JЮ4б7 цiна газу в тарифi - 5595,72 грн ( без П!В) за 1000 куб.м (склалфся протягом

опfuтюваJIьного перiоду, що передус планованому перiолу).; цiна електричноi eHepT]iT , врахована

в тарифi - З,24 грн (без ПДВ) за l кВт*г(склалася зашiсть каJIендарних мiсяцiв, rtlo передують

мiсяцю подання розрахункiв тарифiв на планований перiо:t).

Проектнi змiни планових витрат, пов'язаних з виробництвом ,еплоuоr] енергiТ, 1Т

транспортуванням та постачанням зазначенi у cTpyKTypi (lIодаток l).

Зауваження i пропозиuiТ у письмовiй формi прlлймаються протягом 7 днiв з дати

опублiкування 0З,06.202l року за адресою: 40021, м.Суми, вул.Г.Кондратьсва, lP0, Супrський

нАу,

Ректор, академiк НААН Украiни f р,1 Володимир ЛАДИКА

Семерня (0542)70-10-59



СТРУКТУРА
еКOНOМiЧНO 0бГРУНТованих планових витрат, пов'язаних з виробництвом .ге

транспорryванням та постачанням

для Населення

Щод:tток

енергii', iT

CTaTTi витрат Ол. вимiру .Щ,iючий

тариф

Плановi

ви,грати

о/
/1,

зростання(+)/
зменшення (-

) витрат

Грп

зростання(+)/

зменшення (-

) витрат

l. Прямi матерiальнi
витрати

грн б248868,75 7361917,44 l7,8 l 1 13l08,69

2. Прямi витрати на оплату
прачi

грн 58б929,1 7 t 098821,02 87,2 5l 1891,85

3. Iншi прямi витрати грн 544672,23 9l9027,55 б8,7 374355,32

4.Загальновиробничi
витрати

грн 1 l5l88,56 202513,5б 75,8 87325

5.Алмiнiстративнi витрати грн 89642,35 238650,74 l66 l49008,39

б. Витрати зi збуту грн l876,72 3553,23 89 l б7б,5l

7. Всього плановi витрати (у

т.ч. планований прибуток
2ollo ВИТРАТИ На ПОКРИТТЯ

втрат тепловоI енергii у
теплових мережах)

грн 7932459,32 l 0021034,4l 26,3 2088575,09

8.Обсяг виробленоТ тепловоТ
енергiТ

ГКал б873,09 б873,09

9.Тариф на теплову енергiю,
без ПДВ

Грн за l Гкал l l51,б5 l461,33 26,9 309,б8

l0.пдв грн 230,33
,'о,' ,?

l l.Тариф на теплову
енергiю, з ПДВ

Грrr за l Гкал l38l,98 l753,б0 26,9 371,62

Тариф для населення Дiючий тариф,
грн

Проект тарифу,
грн

Уо ЗРОСТаННЯ
(+у

зменьшення
с)

Грн

ростання(+)/
меншенняl (-

) витрат

Тариф на послуги постачання
тепловоi енергii', за l кв.м в
оцалювальний перiол з ПДВ

37,87 48,05 26,9 l0,l8

Тариф на послуги постачання гарячоi
води, за l куб.м з ПДВ 69,73 88,49 26,9 18,7(;


