
Оголошення про встановлення  тарифів на  

теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії  

та гарячої води 
 

На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на 

комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»», затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України № 130 від 05.06.2018 року, ПАТ «Сумське НВО» повідомляє територіальну громаду 

міста Суми про заплановане коригування встановлених ПАТ «Сумське НВО» тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифів на послугу з 

постачання гарячої води.  

Загальний розмір планованого тарифу на теплову енергію для відповідних категорій 

споживачів наведено у таблиці № 1.  

Таблиця № 1. Загальний розмір планованого тарифу:  

 

 

Категорія 

споживачів 

Діючий тариф, 

грн/Гкал 

(без ПДВ) 

Проект тарифу, 

грн/Гкал 

(без ПДВ) 

 

Відхилення, 

% 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Населення 1 023,25 1 227,87 1 371,77 1 646,12 34,06 

Інші споживачі 1 320,08 1 584,10 1 537,90 1 845,48 16,5 

Релігійні організації 611,45 733,74 1 460,70 1 752,84 138,9 

Бюджетні споживачі 1 004,39 1 205,27 1 546,09 1 855,31 53,93 

 

Структура планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання наведена у додатках 1 – 4 до даного оголошення.  

 

Загальний розмір планованого тарифу на послугу з постачання теплової енергії та гарячої 

води для населення наведено у таблиці № 2.  

Таблиця № 2. Загальний розмір планованого тарифу на послугу з постачання гарячої води 

Підстава 
Од. 

вим. 

Діючий тариф 
Проект тарифу 

2019 р. Відхиле

ння% 

Постанова НКРЕ №1392 

від 09.11.2017р. 
Тариф  

(без ПДВ), 

грн. 

Тариф  

(з ПДВ), 

грн. 

Тариф (без 

ПДВ), грн. 
Тариф 

(з ПДВ), грн. 

ОПАЛЕННЯ 

за приладами обліку 1 Гкал 1 034,13 1 240,95 1 450,94 1 741,12 40,3 

за нормою 1м.кв. 28,32 33,99 40,48 48,58 42,9 

Норма використання 

теплової енергії на 1 м.кв. 

 

Гкал 

 

0,0273 

  

 0,0279 

 



 

Структура скоригованого тарифу на послугу з постачання теплової енергії та гарячої 

води наведена у додатку 5 до даного оголошення. 

Рівень відшкодування витрат по категорії населення складає 61%. 

 

Станом на сьогоднішній день діючі тарифи на теплову енергію для всіх груп споживачів 

встановлені: 

- Постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1391 для бюджетних установ, інших споживачів, 

релігійних організацій; 

- Постановою НКРЕКП від 04.08.2016 № 1357 для потреб населення; 

- Постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1392 на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води.  

 

Товариство відзначає, що з моменту прийняття НКРЕКП у 2013 році тарифів на теплову 

енергію для ПАТ «Сумське НВО» органом контролю тарифи переглядалися лише в частині 

вартості природного газу та електроенергії в грудні 2016 року. Всі інші складові тарифу не 

змінювались з 2013 року і станом на сьогоднішній день потребують негайного перегляду. 

 
Основні складові частини тарифу змінилися наступним чином: 

  
 ціни на газ для споживачів на 2019 рік, відповідно до прейскуранту цін на природний 

газ на сайті Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України», зросли: 

 

Категорія 

споживачів 

Ціна газу в діючому 

тарифі, грн. за 1000 м3 

(без ПДВ та витрат 

транспортування) 

Ціна газу станом на 

01.06.2019, грн. за 1000 

м3 (без ПДВ та витрат 

транспортування) 

Відхилення, 

% 

Інші споживачі 6 979 5553,89 -20,1 

Бюджетні споживачі 4 942 5553,89 12,4 

Релігійні організаціі 2 471 5553,89 124,8 

Населення 4 942 5553,89 12,4 
 

 ціна на електроенергію зросла з 193,57 коп./кВт·год без ПДВ до 259,12 коп./кВт·год без 

ПДВ, або на 33,,9 % порівняно зі встановленою в тарифі.  

 

  ціна на транспортування теплової енергії зросла з 34,4 грн./Гкал (без ПДВ) до 74,14 

грн./Гкал (без ПДВ), або ж на 116% порівняно зі встановленою в тарифі. 

 

 ціна на питну воду зросла з 4,32 грн./м3 до 7,69 грн./м3, або ж на 78% порівняно зі 

встановленою в тарифі. 

 

ГВП 

за приладами обліку       

- з рушникосушильниками м³ 60,31 72,37 80,58 96,69 33,6 

- без рушникосушильників м³ 55,64 66,77 77,67 93,21 39,6 

за нормою (без приладів 

обліку) на 1 людину при 

нормі споживання 120 

л/ос. та кількості днів в 

місяці 30 

грн. 

217,11 260,53 290,09 348,11 33,61 



 мінімальна заробітна плата зросла з 1 152,92,00 грн. в 2013 році до 4 173 грн. в 2019 

році, або ж на 362% порівняно зі встановленою в тарифі.  
 

Зауваження і пропозиції з приводу зміни тарифів на теплопостачання можуть бути надані 

ПАТ «Сумське НВО» у письмовому вигляді за адресою  м. Суми, вул. Металургів, 24, або ж у 

електронному вигляді на адресу електронної пошти: dkspu@sm.ukrtel.net протягом 7 календарних 

днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів, тобто з 26 червня 2019 

року до 17:00 03 липня 2019 року включно. 

 

 

 Директор Дирекції КППВ 

ПАТ «Сумське НВО»      М.В. Жовтобрюх 
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