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Про встановлення тарифу на теплову енергію для відокремленого 
структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж 
Сумського національного аграрного університету» 

 

 

 Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного 
розвитку Сухоручкіної Л.О. на підставі звернення директора відокремленого 
структурного підрозділу «Глухівського агротехнічного фахового коледжу 
Сумського національного аграрного університету» Анатолія Литвиненка про 
встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням 
альтернативних джерел енергії, для потреб відповідної категорії споживачів, 

у зв’язку із повним переведенням котельні на альтернативне паливо, 
відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання», на підставі 
середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням 
газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, керуючись підпунктом 2 пункту «а» 
статті 28,статтею 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 1. Затвердити для відокремленого структурного підрозділу 

«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного 
аграрного університету» норму витрат теплової енергії на потреби опалення 
будівель коледжу без будинкових приладів обліку теплової енергії на рівні 
0,035Гкал на 1 м² площі на місяць протягом опалювального періоду. 
 2. Затвердити тариф на теплову енергію вироблену з використанням 
альтернативних джерел енергії для потреб відповідної категорії 
споживачівдля відокремленого структурного підрозділу «Глухівський 
агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»:  

 1) для потреб населення тариф на теплову енергію – 

1256,34грн/Гкал(без ПДВ) за такими складовими: 
 тариф на виробництво теплової енергії – 975,96грн/Гкал (без ПДВ); 
 тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -  

265,51грн/Гкал (без ПДВ); 
 тариф на постачання теплової енергії без використання ІТП без 



урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку    –  

14,87грн/Гкал (без ПДВ). 
 2) для потреб бюджетних установ тариф на теплову енергію – 

1557,54грн/Гкал(без ПДВ) за такими складовими: 
 тариф на виробництво теплової енергії – 1262,37грн/Гкал (без ПДВ); 
 тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -  

272,10грн/Гкал (без ПДВ); 
 тариф на постачання теплової енергії без використання ІТП без 
урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку   –  

23,07грн/Гкал (без ПДВ). 
 3. Встановити тариф на послугу з постачання  теплової енергії для 
потреб населення за наявності приладів обліку теплової енергії – 

1507,61грн/Гкал (з ПДВ), у разі відсутності приладів обліку – 52,76грн/м2(з 
ПДВ). 
 4.Встановити тариф на послугу з постачання  теплової енергії для 
потреб бюджетних установ за наявності приладів обліку теплової енергії – 

1869,05 грн/Гкал (з ПДВ), у разі відсутності приладів обліку – 65,41грн/м2(з 
ПДВ). 
 5. Рішення набуває чинності з 01 листопада 2021 року. 
 6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
міської ради від 10.12.2018  №317 «Про встановлення тарифів на теплову 
енергію та послуги з централізованого опалення, що надаються Глухівським 
агротехнічним інститутом імені С.А. Ковпака Сумського національного 
аграрного університету». 
 7. Зобов’язати директора відокремленого структурного підрозділу 

«Глухівський агротехнічний фаховий коледжу Сумського національного 
аграрного університету» Анатолія Литвиненка повідомити споживачів даних 
послуг про зміну тарифів в друкованих засобах масової інформації місцевого 
розповсюдження та іншими засобами з посиланням на відповідне рішення 
виконавчого комітету міської ради. 
 8.Організацію виконання цього рішення покласти на відокремлений 

структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледжу 
Сумського національного аграрного університету»(директор -Литвиненко 

А.В.), контроль - на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради  Галустяна В.Е.   

 

 

 Міський голова                                                       Надія ВАЙЛО   
 


