ОГОЛОШЕННЯ
Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко - технологічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету» в зв’язку з збільшенням вартості енергоносіїв в
середньому на 292 % та послуги сторонніх організацій по постачанню матеріалів та наданню послуг
на 92%, виносить на розгляд зміни тарифу на послуги з централізованого теплопостачання для
мешканців гуртожитку, а також зміну тарифу на послуги з утримання гуртожитку навчального
закладу та прибудинкової території та введення тарифу відшкодування вартості послуг з
поводження з побутовими відходами ( населення). Востаннє зазначені тарифи переглядалися у 2015
році. Плату за централізоване теплопостачання для мешканців гуртожитку по вул.. Мирна 6, м.
Заводське, згідно відповідного розрахунку пропонується встановити в розмірі 20 грн. ( в т. ч. ПДВ)
за 1 м2 опалювальної площі ( підвищення на 196 %). Тариф на послуги з утримання гуртожитку та
прибудинкової території в розмірі 1,60 грн. за 1 м за місяць ( підвищення на 33%), до складу даного
тарифу входе прибирання прибудинкової території 1,23 грн., послуги освітлення місць загального
користування 0,10 грн.( перелічені послуги надаються постійно згідно графіку), ПДВ 0,27 грн.
Вводиться тариф відшкодування вартості послуг з поводження з побутовими відходами ( населення)
в розмірі 7,92 грн. на одного
проживаючого на місяць, згідно актів виконаних робіт
КП «Комунсервіс» Заводської міської ради.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів за адресою Полтавська обл..,
Миргородський район, м. Заводське, в. Матросова 39, інд. 37240
Адміністрація коледжу.
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Річний план
надання послуг з централізованого теплопостачання
для мешканців гуртожитку
1.

Витрати природного газу
Річний план на 2022 р. витрачання природного газу для надання послуг з
централізованого теплопостачання згідно договору № 15-І207/21-Б0-Т від 15.11.2021 р.
Січень 31000 м3
Лютий -28000 м3
Березень - 26350 м3
Квітень-7 0 00 м3
Жовтень-7 0 0 0 м 3
Листопад - 30000 м3
Грудень-31000 м3
Вартість природного газу 1 тис. м3. 13658,42 грн. ( без ПДВ)
Загальна сума 2190127,65 грн.

2.

Витрати на електроенергію
Потужність насосу мережевого - 1 0 квт/год
Насос циркуляційний - 5 квт/ год
Обладнання захисту- 0 ,1 ква/год
Освітлення - 0 ,6 квт / год
Обчислювачі газу та тепла - 0,2 квт / год
Всього 15,9 квт/ год
Час роботи - 24 год
К - сть днів опалення -1 8 2 дні
Середня вартість 1 квт / год- 2,97грн ( без ПДВ)
2,97 *15,9*24*182 = 206270,06 грн.

3.

Витрати на воду
На заповнення опалювальної системи необхідно 122 м3 води
Вартість 1 м3 води ( згідно договора з постачальником ) 11,50 грн. ( без ПДВ)
122 м3* 11,5 = 1403 грн.

4.

Матеріали використані на ремонт котельні 4563,97 грн.

5.

Послуги сторонніх організацій
4515,84 грн.

1.

ДП «Полтавський ЕТЦ»( ТО котла)

2.

ТОВ «Амавір» ( перевірка димових каналів)

700,00 грн.

3.

ТОВ «БФ Спецєвросервіс»

17534,70 грн.

Разом

22750,54 грн.

9.

Разом витрат

2678137,14

грн.

Річний план витрат на 1 м2
1.

Природний газ

2190127,65 грн.

2. Розподіл природного газу

253021,92 грн.

3. Електроенергія

206270,06 грн.

4. Вода

1403 грн.

5. Матеріали

4563,97 грн.

6. Послуги сторонніх організацій

22750,54 грн.

Всього витрат

2678137,14 грн.

Загальна опалювальна площа коледжу 9106,8 кв. м.
2678137,14 грн./9106,8 кв. м. /6 міс = 49 грн.
Опалювальна

площа

гуртожитку,

яку

займають

мешканці

без

врахування

холів,

міжповерхових сходів, підсобних приміщень становить 34%
49 грн. *34 % = 16,66 грн.

Вартість 1 м2 опалювальної площі для мешканців гуртожитку -1 6 ,6 6 грн. ( без ПДВ)
ПДВ 20% - 3,34 грн.
Всього вартість опалення ї м 2 - 20,00 грн.

Директор коледжу

Віктор КОРНІЄНКО

/
Головний бухгалтер

Олена КРАВЧЕНКО
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хвицькии
ний фаховий
І С=11

КОРНІЄЬЖО
Розрахунок витрат на послуги з утрймання^р^р^'нігісу навчального
закладу та прибудинкової
•
е
1. Послуги прибирання прибудинкової території,
грн.. м2 за місяць
Заробітна плата прибиральниці з 01.12.2021 року
посадовий оклад - 2893 грн.;
доплата за особливі умови праці - 289,30 грн.;
доплата до рівня мінімальної з/плати - 3607,00 грн.;
разом 6789,30 грн.
Нарахування на заробітну плату 22 % - 1493,65 грн.
Матеріальні витрати ( мітла, віник, відро, совок, печатки, граблі, лопата)
-327,30 грн.
Загальна площа гуртожитку - 4111 м2
( 6789,30+1493,65+327,30)/4111=2,09 грн.
Площа яку займають мешканці 2418,3 м , що становить 58,83 % від
загальної площі
2,09 грн. * 58,83 % = 1,23 грн.
'У

2. Послуги освітлення місць загального користування, грн../м2 за місяць
Два під’їзди, 5 поверхів, потужність 60 Вт за годину, кількість годин
освітлення ( середньорічна) - 9 годин, площа яку займають мешканці
2418,3 м2
Вартість 1 кВт/ год - 1,40 (без врахування ПДВ)
Споживання за 9 год. становить бОВт *9 год /1000 = 0,54 кВТ
2*5*0,54*31*1,40/2418,3 = 0,10 грн.
ВСЬОГО витрат 1,23 + 0,10 = 1,33грн.
ПДВ 20% 0,27 грн.
Разом з ПДВ 1,60 грн/м2 за місяць
•

Виконавець Кравченко
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Затверджую
Директор
механі
коле,

цькии
фаховий

Перелік та періодичність надання Лослугф утримання гуртожитку
гг
* .ИиньиО^0
навчального закладу та прибудинкової тери~

№ Перелік послуг
п/п
1
Прибирання прибудинкової
території

Періодичність
надання
постійно

4

постійно

Освітлення місць загального
користування

Строки
виконання
Щодня в робочі
дні, по мірі
забруднення.
9 годин в темну
пору доби

Тарифи
На послуги з утримання гуртожитку навчального закладу та прибудинкової
території по ВСП «Лохвицький механіко - технологічний фаховий коледж
ПДАУ»:
'У

Прибирання прибудинкової території 1,23 грн./ м за місяць
Освітлення місць загального користування 0,10 грн. ./ м2 за місяць
Всього 1,33 грн. / м за місяць без ПДВ,
0,27 грн. ПДВ
разом 1,60 грн. грн. / м2 за місяць з ПДВ
•

•

Відповідальний за надання послуг
Заступник директора по АГЧ
І

•

І.К. Минець
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Розрахунок відшкодування вартост
відходами (населення)

Тариф з поводження з побутовими відходами (населення) згідно договору
з Комунальним підприємством «Комунсервіс» Заводської міської ради
Лохвицького району Полтавської області становить 55 грн . / куб м. без
ПДВ.
107 чол. - кількість осіб проживаючих у гуртожитку
Згідно актів приймання - передачі виконаних робіт ТПВ населення :
Січень - 18,48 куб. м.
Лютий - 15,4 куб. м.
Березень - 16,94 куб. м.
Квітень - 16,94 куб. м.
Травень - 26,4 куб. м.
Червень - 16,94 куб. м.
Липень - 23,1 куб. м.
Серпень - 18,48 куб. м.
Вересень- 17,71 куб. м.
Жовтень - 12,32 куб. м.
Разом за 10 місяців 182,71 куб. м.
Середні дані ТПВ на місяць 182,71 куб. м. /10 міс = 18,27 тис. куб. м.
Середні дані на одного проживаючого 18,27 куб. м. /(107 чол.мешканців +
50 студентів) = 0,12 куб. м.
Плата за місяць з одного проживаючого 0,12 * 55 грн. = 6,60 грн. без ПДВ
ПДВ 1,32 грн.
Разом з ПДВ 7,92 грн.
Виконавець Кравченко

