
Iнформацiя щодо змiни тарифу на теплову енергiю, ii виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання тепловоi енергii та

пOстачаннfi гарячоi води кOтельною СНАУ
Керуючись роздiлом II Порядку iнформування споживачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на

КОМУНitЛЬНi посrryги з обrрунryванням такоi необхiдностi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, булiвниlдтва та житлово-комунаJIьного господарства УкраiЪи вiд
05.06.2018 Ns130, Сумський нацiональний аграрний унiверситет iнформуе споживачiв про HaMip
здiйснити змiни дiючих тарифiв на теплову енергiю, Ii виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання тепловоi енергii та постачання гарячоi води.

На даний час розрахунки за надання послуг з постачання тепловоТ енергii та постачання
гарячоi води Сумського нацiонального аграрного унiверситету з населенням, бюджетними
органiзацiями та iншими споживачами проводяться згiдно рiшення виконавчого KoMiTeTy

CyMcbKoi MicbKoi ради вiд 18.08.2020 р. JФ 434 <Про внесення змiн до рiшення виконtlвчого
KoMiTery Сумськоi MicbKoi рали вiл 2\.08.20|2 р. JФ 439 кПро тарифи на теплову енергiю
Сумського нацiонального аграрногtr унiверситетуD (зi змiналли).

З часу прийняття дiючих тарифiв на теплову енергiю збiльшилась мiнiмальна заробiтна
ПЛаТа на 27Yо, iндекс споживчих цiн за три роки зрiс приблизно на бYо, вtдбулося зростання
BapTocTi електричноi енергii наЗOОlо, BapTocTi природного газу у 2,4 разп. PiBeHb вiдшкодування
витрат складае близько 60 %.

На пiдставi вищевикладеного виникла необхiднiсть приведення тарифiв на теплову енергiю
до економiчно обrрунтованого рiвн:я шляхом ix перерахунку i змiни.

У зв'язку iз зазначеним, Сумський нацiональний аграрний унiверситет здiйснив розрахунок
тарифiв на теIIлову енергiю , що е необхiдним кроком для забезпечення надання послуг належноi
якостi та в повному обсязi. Слiд зазначити, що у розрахунках тарифу були BpaxoBaHi змiни до
ПОРядкУ формування тарифiв на теплову енергiю , if виробництво, транспортування та
постачання, BHeceHi постановою .Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10.06.2020 Ns467 Згiдно
зазначеноi постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10.06.2020 ]ф467 цiна газу в тарифi -5595,72 грн ( без ПДВ) за 1000 к]rб.м (склалася протягом опалювального перiоду, що передуе
плановulному перiоду).; цiна електричноТ енергii , BpaxoBarla в тарифi - З,2З грн (без ПЩВ) за 1

КВт*г(склалася за шiсть кчlJlендulрних мiсяцiв, що передують мiсяцю подання розрахункiв
тарифiв на планований перiод). Також у тарифах на теплову енергiю, iT виробництво,
ТРаНСПОрТУВання та постачання буrrи BpaxoBaHi обiговi кошти за рахунок планованого прибутку
в розмiрi 4% вiдповiдно до внесени.к змiн постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16.06.2021
J\Ъ 613 до постанови Кабiнету MiHic:TpiB Украiни вiд 01.06.2011 ]ф869 "Про забезпечення единого
пiдходу до формування тарифiв на комунальнi послуги"(зi змiнами).

Змiни планових витрат, пов'язаних з виробництвом тепловоi енергii, iT транспортуванням та
постачанням зазначенi у cTpyKTypi (Щодаток 1).

Зауваження i пропозицii у письмсlвiй формi приймаються протягом 7 днiв з дати опублiкування
1!.07,2QZ\ лроку за адресою:4002l, м.Суми, вул.Г.Кондратьева, 160, Сумський НАУ.

Ректор, академiк НААН Украiни

Семерня Наталiя (0542)70-10-59

Володимир ЛАflИКА
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Додаток 1

СТРУКТУРА
еКОнОмiчно обгрунтованих планOвих витрат, пов'язаних з виробництвом тепловоi енергii, iT

транспортуванням та постачанням для Населення

CTaTTi витрат Оп. вимiру Щiючий

тариф

f[лановi

витрати

о//о

зростання(,+,)

/ зменшеннlя
(-) витрат

Грн

зростання(+)/
зменшення (-)

витрат

1. Прямi матерiальнi витрати грп 62488б8,75 7672301,5l ,'а l423432,16

2. Прямi витрати на оплату
працi

грн 586929,|7 1 148б33,3б 9б 5б1704,09

3. Iншi прямi витрати грн 544672,23 5124б3,б5 -6 -32208,58

4.Загальновиробничi витрати грц l l5188,5б 262476,20 128 l47287,64

5.Адмiнiстративнi витрати грrl 89642,35 164649,52 84 75007,17

б. Витрати зi збуту грн |876,72 3705,07 97 1828,28

7. Всього плановi витрати (у

т.ч. планований прибуток,
витрати на покриття втрат
теплово[ енергii у теплових
мережах)

грн 7932459,32 10154798,48 28 2222339,1б

8.Обсяг реалiзовано[ теплово[
енергi[

ГКал бб95,33 б873,09 3

9.Тариф на теплову енергiю,
без ПДВ

Грн за 1

Гкал
1 151,б5 1477,47 28 325,82

10.пдв гр}l 230,33 295,49

11.Тариф на теплову енергiю, з

пдв
Грн за 1

Гкал
1381,98 |772,96 28 390,98

Тариф для населення .Щiючий тариф,
грн

Проекг тарифу,
грн

7о ЗРОСТаННЯ
(+у

зменьшення (-)

Грн

зростання(+)/
зменшення (-)

витрат

Тариф на послуги постачання
теплово[ енергii, за 1 кв.м в
опалювальний перiол з ПДВ

37,87 48,58 28 10,71

Тариф на посJIуги постачання
гарячоi води, за 1 куб.м з П.ЩВ

69,73 89,4б 28 19,73


