
ОБГРУНТУВАННЯ 

щодо визначення коефіцієнту перерахунку, який застосовується для зміни розміру 

нарахувань за лютий 2022 року для споживачів м. Чернігів 

(крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) 

 
Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 

01 листопада 2021 року № 648 встановлено розмір тарифів на теплову енергію, 
послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для 
потреб споживачів (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) 
Чернігівської територіальної громади з урахуванням ціни природного газу на 
жовтень 2021 року в розмірі 20 641,50 грн. за тис. м

3
 без ПДВ (згідно додаткової 

угоди з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” від 20.09.2021 № 7). 

Враховуючи фактичні обсяги споживання природного газу в лютому 2022 

року застосовано ціну природного газу в розмірі 13 658,42 грн. за тис. м
3
 без ПДВ. 

У зв’язку із зміною ціни природного газу та керуючись постановою КМУ 
від 10 листопада 2021 року № 1209 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” змінює розмір нарахувань за лютий 2022 року за 
теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання 
гарячої води для потреб споживачів (крім населення, бюджетних установ, 
релігійних організацій) Чернігівської територіальної громади відповідно до 
розрахованого коефіцієнта перерахунку: 

Найменування 

комунальної послуги 

Встановлений 

розмір тарифу згідно 

рішення ОМС, 

грн/Гкал (грн/м
3
) 

Перерахована 

планова вартість з 

ціною лютого, 

грн/Гкал (грн/м
3
) 

Коефіцієнт 

перерахунку 

Теплова енергія (без ПДВ) 4 420,53 3 295,96 0,75 

Теплова енергія з ЦТП  

(без ПДВ) 
4 438,17 3 313,60 0,75 

Теплова енергія з ІТП  

(без ПДВ) 
4 434,51 3 309,93 0,75 

Послуга з постачання теплової 

енергії (з ПДВ) 
5 304,64 3 955,15 0,75 

Послуга з постачання теплової 

енергії з ЦТП (з ПДВ) 
5 325,80 3 976,32 0,75 

Послуга з постачання теплової 

енергії з ІТП (з ПДВ) 
5 321,41 3 971,92 0,75 

Послуга з постачання 

гарячої води (з ПДВ) 
265,71 201,80 0,76 

Послуга з постачання 

гарячої води з ЦТП (з ПДВ) 
266,36 202,55 0,76 

Послуга з постачання 

гарячої води з ІТП (з ПДВ) 
286,06 217,20 0,76 

 


