
   
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від 28.10.2010    м. Суми                  № 715         

 

Зареєстровано в Головному 

управлінні юстиції у Сумській області 

2 листопада 2010 року за № 36/1154 

 

Про державне регулювання 

цін на паливно-енергетичні 

ресурси, що відпускаються 

населенню для побутових 

потреб  

 

Відповідно до пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і 

послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

1996 року № 1548 (із змінами і доповненнями), пункту 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 8 вересня 2010 року № 827 "Про встановлення 

мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим 

газом та граничних показників їх вартості для надання у 2010 році пільг і 

житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам" та з метою недопущення необґрунтованого зростання цін: 

1. Затвердити: 

1.1. Рентабельність на торф паливний кусковий, торф'яні брикети та 

дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірі  

5 відсотків до їх повної собівартості виробництва. 

1.2. Рентабельність на газ скраплений, що відпускається населенню для 

побутових потреб, у розмірі 5 відсотків до власних витрат підприємства без 

урахування вартості придбаного скрапленого газу. 

1.3. Торговельну (постачальницько-збутову) надбавку на торф паливний 

кусковий, торф'яні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний та 

дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірі  

15 відсотків до ціни виробника. 

1.4. Торговельну (постачальницько-збутову) надбавку на вугілля та 

вугільні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірі 
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15 відсотків до ціни виробника та транспортних витрат, пов'язаних з їх 

доставкою на склад підприємства. 

2. Суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм, що 

реалізують у межах Сумської області паливно-енергетичні ресурси (вугілля, 

вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний 

кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), мають право застосовувати 

нижчі від затверджених торговельну (постачальницько-збутову) надбавку та 

норматив рентабельності, виходячи з економічної доцільності. 

3. Головному управлінню економіки Сумської обласної державної 

адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного 

управління юстиції у Сумській області. 

4. Це розпорядження набуває чинності з моменту його опублікування в 

Сумській обласній громадсько-політичній газеті "Сумщина". 

 

 

Голова Сумської обласної  

державної адміністрації        Ю.П. Чмирь 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
31.07.2012                                                 м. Суми                                             №  312-ОД 

 

 

 

Про внесення змін до розпо- 

рядження голови Сумської  

обласної державної адміні- 

страції від 28.10.2010 № 715 

Зареєстровано в Головному управлінні 

юстиції у Сумській області  

06 серпня 2012 року 

за № 57/1374 

 

 

 

Відповідно до пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і 

послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

1996 року № 1548 (із змінами і доповненнями), з метою забезпечення 

населення паливно-енергетичними ресурсами, що відпускаються для 

побутових потреб, за доступними цінами: 

1. Внести до пункту 1 розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 28 жовтня 2010 року № 715 "Про державне 

регулювання цін на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються 

населенню для побутових потреб", зареєстрованого в Головному управлінні 

юстиції у Сумській області 02 листопада 2010 року за № 36/1154, такі зміни: 

У підпунктах 1.3 та 1.4 цифри "15" замінити цифрами "10". 

2. Начальнику головного управління економіки Сумської обласної 

державної адміністрації Сітаку О.М. забезпечити подання цього 
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розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у 

Сумській області. 

3. Головному управлінню зв’язків з громадськістю Сумської обласної 

державної адміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження в 

Сумській обласній громадсько-політичній газеті "Сумщина". 

4. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування. 

 

Голова Сумської обласної  

державної адміністрації       Ю.П.Чмирь 
 

 


