
          
         

УКРАЇНА
     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

01 листопада 2021 року               м. Чернігів                                     № 648

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги 
з постачання теплової енергії, послуги з 
постачання гарячої води 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для 
потреб бюджетних установ, релігійних 
організацій, інших споживачів (крім 
населення)

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, згідно з розрахунками 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», виконавчий 
комітет Чернігівської міської ради вирішив:

1 Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на теплову енергію, які визначаються як 
сума тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії 
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 
постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів, на рівні:

1.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію – 3 245,74 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 566,18 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 644,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 35,03 грн/Гкал (без ПДВ);

1.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):
тариф на теплову енергію – 4 434,51 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:



тариф на виробництво теплової енергії – 3 585,62 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 813,86 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 35,03 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на теплову енергію, які визначаються як 
сума тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з 
урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 
постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів, на рівні:

2.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію – 3 249,40 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 566,18 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 662,17 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ);

2.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):
тариф на теплову енергію – 4 438,17 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 3 585,62 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 831,50 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ);

2.3. Для потреб релігійних організацій:
тариф на теплову енергію – 3 273,13 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 566,20 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 685,88 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ).

3. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на теплову енергію, які визначаються як 
сума тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії 
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 
постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів, на рівні:

3.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію – 3 231,76 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 566,18 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 644,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ);

3.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):



тариф на теплову енергію – 4 420,53 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 
складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3 585,62 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 813,86 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ);

3.3. Для потреб релігійних організацій:
тариф на теплову енергію – 3 255,49 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 566,20 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 668,24 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 21,05 грн/Гкал (без ПДВ).

4. Узяти до відома, що структури тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, встановлених АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» пунктами 1-3 цього рішення, 
визначено згідно з додатками 1-8 до цього рішення.

5. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання теплової енергії 
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з 
урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:

5.1. Для потреб бюджетних установ – 3 894,89 грн/Гкал (з ПДВ);
5.2. Для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 321,41 грн/Гкал

(з ПДВ).

6. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання теплової енергії 
з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та 
без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:

6.1. Для потреб бюджетних установ – 3 899,28 грн/Гкал (з ПДВ);
6.2. Для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 325,80 грн/Гкал

(з ПДВ);
6.3. Для потреб релігійних організацій – 3 927,76 грн/Гкал (з ПДВ).

7. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання теплової енергії 
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 
урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:

7.1. Для потреб бюджетних установ – 3 878,11 грн/Гкал (з ПДВ);
7.2.Для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 304,64 грн/Гкал

(з ПДВ);
7.3. Для потреб релігійних організацій – 3 906,59 грн/Гкал (з ПДВ).

8. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання гарячої води без 
урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з 
урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:



8.1. Для потреб інших споживачів (крім населення) – 286,06 грн за 1 м3

(з ПДВ).

9. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання гарячої води з 
урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без 
урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:

9.1. Для потреб бюджетних установ – 193,00 грн за 1 м3 (з ПДВ);
9.2. Для потреб інших споживачів (крім населення) – 266,36 грн за 1 м3 (з 

ПДВ).

10. Встановити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з постачання гарячої води без 
урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 
урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів на рівні:

10.1. Для потреб бюджетних установ – 192,12 грн за 1 м3 (з ПДВ);
10.2. Для потреб інших споживачів (крім населення) – 265,71 грн за 1 м3 (з 

ПДВ).

11. Узяти до відома, що структури тарифів на послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води, встановлених АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» пунктами 5-10 цього рішення, 
визначені згідно з додатками 9-14 до цього рішення.

12. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої 
води, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 18 жовтня 2021 року та 
застосовуються до 30 вересня 2022 року за умови укладення договорів відповідно 
до вимог діючого законодавства України.

13. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
повідомити споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги у період, що не 
перевищує 15 днів з дати введення їх у дію.

14. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення.

15. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та діє до 30 вересня 
2022 року.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Геращенка В. М.

Міський голова    Владислав АТРОШЕНКО

Секретар міської ради     Олександр ЛОМАКО

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/gorrada/comitet/8459
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