
 
Оголошення про проведення відкритого обговорення 

питання щодо необхідності встановлення нових тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання 

теплової енергії та послугу з постачання гарячої води (без використання ІТП) 

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій  

та інших споживачів (крім населення) КП «Харківські теплові мережі» 

шляхом коригування окремих складових структури тарифів 
 

На виконання вимог «Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» (далі - НКРЕКП), затвердженого Постановою НКРЕКП №866 

від 30.06.2017 (зі змінами), КП «Харківські теплові мережі» інформує про проведення 

відкритого обговорення питання щодо необхідності встановлення нових тарифів на 

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії та на послугу з постачання гарячої води (без використання 

ІТП) для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім 

населення) шляхом коригування окремих складових структури тарифів. 

Необхідність коригування тарифів на виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії, тарифів на послугу з постачання теплової енергії та на 

послугу з постачання гарячої води (без використання ІТП) для потреб бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) обумовлена 

змінами величин окремих статей витрат, пов’язаних з провадженням ліцензованої 

діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та наданням 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (без використання 

ІТП), з причин, які не залежать від КП «Харківські теплові мережі».  

Відкрите обговорення питання щодо зміни тарифів відбудеться 11 травня 2021 

року о 10:30. Враховуючи обмеження на зібрання людей через заходи зі стримування 

розповсюдження COVID-19, відкрите обговорення відбудеться у режимі он-лайн 

шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео-та аудіо зв’язку.  

Для участі у відкритому обговоренні необхідно до 10 травня 2021 року 

(включно) подати заявку в письмовому або електронному вигляді із зазначенням в ній 

прізвища, ім’я та по батькові, адреси проживання, номеру мобільного телефону, 

адреси електронної пошти. Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються 

за адресою КП «Харківські теплові мережі»: 61037, м.Харків, вул. Мефодіївська, 11 

або на e-mail: hts@hts.kh.ua з позначкою «участь в обговорені зміни тарифів». 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 10 травня 2021 року (включно) у 

письмовому або електронному вигляді з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, 

(для юридичної особи – повного найменування), адреси проживання, адреси 

електронної пошти, посади та контактних телефонів для зворотного зв’язку. 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються за 

вищезазначеною адресою підприємства або на e-mail: hts@hts.kh.ua з позначкою 

«зауваження до зміни тарифів».  

 

Підключення почнеться  11 травня 2021 року об  10:25. 

 

Обґрунтовування  необхідності коригування тарифів 
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