
До уваги  споживачів Дирекції КППВ АТ «Сумське НВО» ! 

 
 

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.01.2021 № 32 затверджено нові питомі норми витрат 

теплової енергії на потреби надання послуг з постачання теплової енергії для будинків без приладів обліку, Гкал на рік, в 

залежності від поверховості будинків. 

Рішення набрало чинності  з 23.02.2021р. з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті СМР 

 

Тариф  для споживачів, які мешкають в житлових будинках не обладнаних приладами обліку на опалення 

 з 23.02.2021 року 

 

Житлові 

будинки, які 

знаходяться в 

зоні надання 

послуг з 

постачання 

теплової енергії 

АТ «Сумське 

НВО» 

Вартість 1 

Гкал, згідно 

рішення 

СМР від 

18.08.2020 

року №436,  

(грн.) 

З ПДВ 

Питома норма 

витрат 

теплової 

енергії , 

Гкал/м2 на 

рік, згідно 

рішення СМР 

№527 від 

09.10.2018р. 

Тариф за 1 

м.кв. до 

22.02.2021року,  

(грн.) 

З ПДВ 

Питома норма 

витрат теплової 

енергії , Гкал/м2 

на рік, згідно 

рішення СМР 

№32 від 

29.01.2021р. 

Питома норма 

витрат теплової 

енергії , 

Гкал/м2 в 

рахунках на  

місяць з 

23.02.2021 року 

Тариф за 1 

м.кв. з 

23.02.2021 

року, 

(грн.) 

З ПДВ 

Для 1 – 2 

поверхових 

будинків 

1622,96 0,172 45,38 0,371 0,0603 97,88 

Для 3 – 4 

поверхових 

будинків 

1622,96 0,172 45,38 0,219 0,0356 57,78 

будинки 5 і 

більше 

поверхів 

1622,96 0,172 45,38 0,150 0,0243 39,58 

 



Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019 року «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової 

енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії»  щомісяця виконується розрахунок кількості теплової енергії на 

опалення 1 кв.м опалювальної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря, для житлових будинків, не обладнаних 

засобами обліку теплової енергії. 

Середня температура зовнішнього повітря, яка врахована в затвердженому тарифі, згідно рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 18.08.2020 року № 436 складає -1,4˚С.   

Об’єм  теплової енергії для потреб централізованого опалення безпосередньо залежить від температури навколишнього середовища, чим нижча 

температура повітря, тим більший об’єм тепла необхідний для обігріву житла.  

 

Тарифи для будинків, які не обладнані  засобами обліку теплової енергії 

в опалювальному сезоні 2020 – 2021 року: 
 

 

Період 

Жовтень 

2020р 

Листопад 

2020р. 

Грудень 

2020р. 

Січень 

2021р. 

Лютий 

2021р. 

(за 22 дн.) 

Лютий 

період з 23 

по 28 лютого 

2021р. 

(за 6 дн.) 

Лютий 

період з 23 по 

28 лютого 

2021р. 

(за 6 дн.) 

Лютий 

період з 23 по 

28 лютого 

2021р. 

(за 6 дн.) 

Всі житлові будинки, які не обладнані приладами обліку  

 з 1 поверху по 5 і вищі  

1 – 2 

поверхів 

3 – 4 

поверхів 
5 і вищі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

середньодобова температура повітря +8,8°С +2,5°С -2,8°С -3,9°С -7,1°С -7,1°С -7,1°С -7,1°С 

Питома норма витрат теплової енергії , Гкал/м2 на 

рік, згідно рішення СМР №527 від 09.10.2018р. 
0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,371 0,219 0,150 

Фактична розрахункова кількість тепла за місяць, 

(Гкал/м. кв.) 
0,0070 0,0220 0,0306 0,0322 0,0262 0,0154 0,0091 0,0062 

Фактичний тариф за 1 м.кв. (грн. з ПДВ) з урахуванням 

середньодобової температури повітря, згідно даних Сумського 

обласного центру  з гідрометеорології 

 

7,10 35,71 49,66 52,26 42,52 24,99 14,77 10,06 

      (гр.6+гр.7) (гр.6+гр.8) (гр.6+гр.9) 

Фактичний тариф за ЛЮТИЙ МІСЯЦЬ 2021 року 

за 1 м.кв. (грн. з ПДВ) з урахуванням середньодобової 

температури повітря, згідно даних Сумського обласного центру  

з гідрометеорології  

 

     67,51 57,29 52,58 

 

Адміністрація Дирекції КППВ АТ «Сумське НВО» 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

Сумська міська рада 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
Від   29.01.2021  №32 

 

Про затвердження норм витрат 

теплової енергії на потреби надання 

послуг з постачання теплової енергії 

та гарячої води категоріям 

споживачів «Населення»,  «Інші» та 

«Бюджет», яким надає послуги АТ 

«СУМСЬКЕ НВО»  

  

Розглянувши звернення Акціонерного товариства «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі - АТ) про перегляд 

затверджених норм витрат теплової енергії на опалення житлових будинків 

без приладів обліку та на потреби гарячого водопостачання споживачів 

категорій «Населення», «Інші» та «Бюджет» які знаходяться в зоні 

обслуговування АТ в м. Суми, відповідно до пункту 3 частини 3 статті 4, 

пункту 3 частини 2 статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», на підставі Керівного технічного матеріалу 204 України 244-94 

«Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на 

опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – 

побутові потреби в Україні», наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 25.04.2005р. №60 «Про 

затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді», керуючись частиною першою статті 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити питому норму витрат теплової енергії на потреби 

надання послуги з постачання теплової енергії для будинків без приладів 

обліку, які знаходяться в зоні надання послуг Акціонерного товариства 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»,  Гкал/м2 на рік, в 

залежності від поверховості у розмірі: для 1-2 поверхових - 0,371; 3-4 

поверхових – 0,219; 5 і більше  поверхів - 0,150 (додаток 1). 

2. Затвердити питому норму витрат теплової енергії на потреби 

надання 

послуги з постачання гарячої води споживачам категорій «Населення», 

«Інші» та «Бюджет», які знаходяться в зоні надання послуг Акціонерного 

товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» на 

підігрів 1 м3 гарячої води: для категорії «Населення» у розмірі 0,050 Гкал, 

для категорії споживачів  «Інші» та « Бюджет» - 0,0504 Гкал (додаток 2, 3). 
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          3.  Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

09.10.2018р.    

№ 527 «Про затвердження норм витрат теплової енергії на потреби 

централізованого опалення житлових будинків та гарячого водопостачання 

категорій споживачів «Населення»,  «Інші» та «Бюджет», яким надає 

послуги АТ «СУМСЬКЕ НВО» вважати таким, що втратило чинність. 

 

4.  Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Сумської міської ради. 

 
Міський голова                                 О.М. Лисенко            

 
Забіцький В.В. 

Розіслати: Журба О.І., АТ «Сумське НВО». 

 

                                        

 

 


