
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір зміни тарифу на послуги з централізованого опалення,  
що надаються Глухівським агротехнічним інститутом імені С.А.Ковпака СНАУ 
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-

комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року, Глухівський агротехнічний 
інститут імені С.А.Ковпака СНАУ доводить до відома споживачів послуг з централізованого 
опалення  інформацію щодо наміру зміни тарифу. 

Діючий тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Глухівської міської ради №90 
від 22.04.2016 року – для населення 383,41 грн/Гкал (з ПДВ), для бюджетних установ 420,44 
грн/Гкал (з ПДВ). Відсоток відшкодування затвердженим тарифом становить 30%. Необхідність 
перегляду тарифу обумовлена збільшенням ціни на електроенергію  на 51% , на дрова на 120 % та 
підвищенням мінімальної заробітної плати на 170 %. 

У зв'язку з   повним переведенням котельні на альтернативне паливо,  керуючись  ст.20 ЗУ 
«Про теплопостачання» тариф на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних 
джерел енергії, встановлюється на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 
споживачів, а саме: 
- Для потреб населення – 1035,77 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 972,81грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 58,05 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 4,91 грн/Гкал (без ПДВ). 

- Для потреб бюджетних установ – 1449,76 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 
тариф на виробництво теплової енергії – 1374,27грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 68,39 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 7,10 грн/Гкал (без ПДВ). 

Тариф на послуги з централізованого опалення(з ПДВ) : 
- за наявності приладів обліку теплової енергії 
    для населення – 1242,92 грн/Гкал (з ПДВ); 
    для бюджетних установ – 1739,71 грн/Гкал (з ПДВ)  
- без приладів обліку теплової енергії 

       для населення – 34,43 грн/м2 (з ПДВ); 
       для бюджетних установ – 48,19 грн/м2 (з ПДВ) . 
Плановий тариф для населення підвищується у 3,2  рази, для бюджетних установ у 3,5 рази. 
Тариф планується ввести в дію з 01.01.2019 року. 
Зауваження та пропозиції приймаються протягом восьми днів з моменту публікації за 
адресою: 41400, м.Глухів, вул.Терещенків,36, тел..2-52-54. 
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