
грн/м. кв. 
площі

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників

за умови 
відсутності 

рушнико-
сушильників

1 м.Борзна
ВПТМ "Борзнатеплокомуненерго" - - - - -

2 723,83* 
(умовно-змінна частина)
123 674,18 **(умовно-

постійна частина) 

01.11.21

2 723,83* 
(умовно-змінна частина)
123 674,18 **(умовно-

постійна частина) 

01.11.21

2 м.Ніжин
ТОВ "НіжинТеплоМережі" 2,036.83 43.41 120.13 109.94 05/01/19 4 541,50***/

4 572,49**** 05.10.21 4 579,00***/
4 609,99**** 05.10.21

3 м.Носівка
КП "Носівські теплові мережі" - - - - -

2 858,72*  
(умовно-змінна частина)
241 288,01**(умовно-

постійна частина) 

01.10.21

2 858,72* 
(умовно-змінна частина)
241 288,01**(умовно-

постійна частина) 

01.10.21

4 м.Прилуки
КП "Прилукитепловодопостачання" 1,890.44 48.40 107.77 98.78 27/12/18 4,704.71 13.10.21 4,469.98 13.10.21

5
м.Чернігів
КЕП "Чернігівська ТЕЦ" 
ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"

1,598.94 42.23 95.23 88.11 01/01/19 1,869.26 18.10.21 1,890.97 18.10.21

6 м.Чернігів
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 41.02 103.48 95.72 01/01/19

5 304,64***
5 325,80****
5 321,41*****

18.10.21
3 878,11***
3 899,28****
3 894,89*****

18.10.21

7
м.Чернігів
ПП "Спеціальна Енергетична 
Компанія"

1,498.65 38.06 90.74 77.77 23/11/17 5,068.16 20/10/21 3,766.42 20/10/21

8 м.Бахмач
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 5,465.78 01/10/21 4,604.75 01/10/21

Інформація
 про тарифи на послуги з теплопостачання 

станом на 01.11.2021 року  
по Чернігівській області

тариф 
на послугу з постачання 

теплової енергії/
з централізованого 

опалення

дата введення 
тарифу

дата введення 
тарифу

№ 
п/п

Населений пункт
Назва підприємства                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Встановлені тарифи з ПДВ

для населення

тариф на теплову енергію, 
послуги з постачання 

теплової енергії
 для комерційних 

споживачів,
 грн/Гкал

тариф на теплову 
енергію, послугу з 

постачання теплової 
енергії

 для бюджетних 
споживачів, 

грн/Гкал

грн/Гкал 

дата 
введення 
тарифів

тариф 
на послугу з постачання гарячої 

води, грн/м.куб



грн/м. кв. 
площі

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників

за умови 
відсутності 

рушнико-
сушильників

тариф 
на послугу з постачання 

теплової енергії/
з централізованого 

опалення

дата введення 
тарифу

дата введення 
тарифу

№ 
п/п

Населений пункт
Назва підприємства                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Встановлені тарифи з ПДВ

для населення

тариф на теплову енергію, 
послуги з постачання 

теплової енергії
 для комерційних 

споживачів,
 грн/Гкал

тариф на теплову 
енергію, послугу з 

постачання теплової 
енергії

 для бюджетних 
споживачів, 

грн/Гкал

грн/Гкал 

дата 
введення 
тарифів

тариф 
на послугу з постачання гарячої 

води, грн/м.куб

9 смт Гончарівське
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 5,303.54 15/10/21 3,950.98 15/10/21

10 м.Городня
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - 103.48 95.72 01/01/19 4,320.85 08/10/21 4,357.74 08/10/21

11 с.Киїнка, Чернігівський район
АТ "Облтеплокомуненерго" - - - - - - - 4,397.29 01/10/21

12 смт Короп
АТ "Облтеплокомуненерго" - - - - - 7,242.13 01/10/21 6,900.98 01/10/21

13 м.Корюківка
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 6,090.28 01/10/21 4,502.98 01/10/21

14 смт Куликівка
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 6,133.04 08/10/21 5,983.10 08/10/21

15
с.Салтикова Дівиця 
Чернігівський р-н
АТ "Облтеплокомуненерго" 

- - - - - - - 6,643.92 08/10/21

16 смт Ладан
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - 103.48 95.72 01/01/19 5,613.30 19/10/21 - -

17 смт Михайло-Коцюбинське 
АТ "Облтеплокомуненерго" - - - - - - - 6,310.72 01/10/21

18 м.Мена
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - 01/01/19 4,970.10 13/10/21 3,549.06 13/10/21

19 м.Новгород-Сіверський
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - 103.48 95.72 01/01/19 - - 6,147.47 01/10/21



грн/м. кв. 
площі

за умови 
підключення 
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для населення

тариф на теплову енергію, 
послуги з постачання 

теплової енергії
 для комерційних 

споживачів,
 грн/Гкал

тариф на теплову 
енергію, послугу з 

постачання теплової 
енергії

 для бюджетних 
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грн/Гкал

грн/Гкал 

дата 
введення 
тарифів

тариф 
на послугу з постачання гарячої 

води, грн/м.куб

20 смт Ріпки
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 7,095.64 01/10/21 6,777.42 01/10/21

21 смт Седнів
АТ "Облтеплокомуненерго" - - - - - - - 4,492.19 01/10/21

22 м.Семенівка
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 4,792.34 01/10/21 4,313.34 01/10/21

23 м.Сновськ
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 5,086.29 12/10/21 4,797.90 12/10/21

24 смт Сосниця
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 5,965.59 01/10/21 5,765.26 01/10/21

25 смт Срібне
АТ "Облтеплокомуненерго" 1,737.61 - - - 01/01/19 - - 7,666.87 01/10/21

26
с.Халявин 
Чернігівський район
АТ "Облтеплокомуненерго" 

1,737.61 - - - 01/01/19 - - 5,209.56 01/10/21

* - умовно-змінна частина двоставкового тарифу;

** - умовно-постійна частина двоставкового тарифу (абонентська плата за 1 Гкал/год приєднаного теплового навантаження об'єктів теплоспоживання, щомісячно протягом року);

*** - без ЦТП та без ІТП;
**** - з ЦТП та без ІТП;

***** - без ЦТП та з ІТП.
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