
IНФОРVIлцIя до увлги спо)ItивлчIв
КП <<Теплогарант>> MicTa Конотопа повiдомля€ про на ip встановлення тарифiв напостачання тепловоi енергiIдля потреб населенняо бюдясетних установ та iнших

сполсивачiв
ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiЪи <<Про житлово-комунЕrпьнi послуги>>, Закону Украiни<<Про теплопостачання>, постанови каЪiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.06.2011 J\b s69<Про забезпечення единого 

"i{r9ay о; ф;р*ування тарифiв на житлово-комуналънiпослуги) (зi змiнами), нак зу МiнiстЁр.r"u р."iонально о розвитку, будiвництва тажитлово-комун€tлЬного господарства Украiни вiд 05.06.201в й rзо ,,Про затвердженнrIПорядкУ iнформування ..ro*""J"iB про rrurф ,rir, ,Б; на комунальнi послуги зобцрунтуванням TaKoi необ <iдностЬi, п.р.дбu.r."о )влення тарифiв на тепловуенергiю та послуги з постачаннrI тепловоi Бнергii.
ПiДСТаВОЮ ДЛЯ ВСТаНОВЛеНIШ тарифу е фиведення тарифу до розмiру економiчнообlрунтованих витрат та законодu""i .rьr 

" 
.t.pi *".по"о-*#уr*"них послуг. д сама:- змiна нЕIзви комун€tJIъноi послуги (з оцa""р*iзованого опЕlJIення)) на (постачаннятепловоi енергiЬ>) та пiдхоДу дь формування тарифiв на неi;- змiна систем взаемовiдносин, що виникають у процесi надання та споживанняпослуги з постачаннrI тепловоi енергii;- - змiна моделi договiрних вiдносин.

Категорiя
споживачiв

И На тецлову енеDгiювстановленi
Конотопсь

J\ 81, набрагlи чинностi 01.0 1.2020
Плановi

BapTicTb 1 Гкш;рн. icTb 1 Гкагr, грн.
населення 1447,8l lз77,50 1653,00Цщд*етнi установи l42з,7 5 1708,50 1з77,50 1653,00Iншi споживачi 1424,0з 17 08,84 1з77,50 1 653,00

своi зауваження та пропозицii просимо надсилати до 09 липня 2о2ороку включно,В ПИСЬМОВiЙ фОРМi За аДРеСОЮ: 41600 iумсъка областъ, *. ко"о"оrr, 
"yn. 

садова, з9 д, кп<<Teплoгapaнт))aбoнae-mailRiдпpиемстBaЩukr.nеt

к, N4, АнДрlЙЧук, директор кП <<Теплогарант)

Директор КП <<ТеплогарантI .N4.Андрiйчук

,l*HTфt*
ýаý;



Струхтура одноmВкових mрифlв на Еплову енергlю КоМунального пlдпри€мФа "Тепловранt'' м, коноrcп мя потеб споживачlв мlсrа

3MIHa основних складових тарифу

Ne з/п показники закладено в дiючий тариф закладено в плановий тариф % змiн

1 заробiтна плата з нарахуваннями L7679976 39114962 22I%

2 електроенергlя 9з00957 8508213 9t%

3 газ 108266918 80700935 75%

4 пал и вно-мастильнi матерiал L47745 L74144 718%

Щиректор КП "Теплогарантll К.М. Андрiйчук

gФ

витрати дlrя придбання електричноТ енергii ддtя

внески на за гал ьFlообов'я зко ве де р}ка вне соцiал ьне

внески на загальнообов'язкове державне соцiальне

внески на загальнообов'язкове державне соцiальне

BapTicTb виробництва тепловоТ енергii за

BapTicTb транспорryвання тепловоТ енергii за

постачання тепловоi енергiТ за вiдповiдним

на виробництво тепловоТ енергii, грн./Гкал

на транспортування тепловоi енерrii, rрн./Гкал

на постачання тепловоi енергii, грн./гкал без

Обсяг реалiзацiТ тепловоI енергiТ власним


