
 

Обґрунтування  

необхідності встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води 

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та  

інших споживачів (крім населення) 

     

КП «Харківські теплові мережі» є ліцензіатом Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі - НКРЕКП).  

Необхідність розрахунку тарифів на послугу з постачання гарячої води 

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів 

(крім населення) обумовлено, по-перше, суттєвими змінами в діючому 

законодавстві, а по-друге, значними змінами економічних і технічних 

показників діяльності підприємства. 

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 

09.11.2017 №2189 -VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон), 

яким визначено: 

- нову класифікацію житлово-комунальних послуг, зокрема 

передбачено послугу з постачання гарячої води;  

- нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та 

споживання послуги;  

- передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних 

послуг;  

- змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та 

нарахування плати споживачам, зокрема виділено окремий платіж - плату за 

абонентське обслуговування.  

Крім того, Законом внесено зміни до підпункту 2 статті 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якими органи 

місцевого самоврядування встановлюють в порядку і межах, визначених 

законодавством, тарифи на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову 

енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), транспортні та інші послуги.  

Відповідно до змін в законодавстві та згідно Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП розробила та затвердила своїми 

постановами №767 та №768 від 08.04.2020р. відповідно «Порядок 

формування тарифів на послугу з постачання гарячої води» та «Процедуру 

встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води».  

Відповідно до пункту 3.2 «Порядку формування тарифів на послугу з 

постачання гарячої води» до складу виробничої собівартості послуги з 

постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів (крім населення) включені: 

1) витрати на теплову енергію для надання послуги з постачання 

гарячої води. Витрати на теплову енергію для надання послуги з постачання 

гарячої води прийнято на рівні розрахункової вартості теплової енергії для 

потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім 

населення), яку надає КП «Харківські теплові мережі», у розмірі 1250 грн. за 



1 Гкал (без ПДВ), визначеної виходячи з необхідних планованих обсягів 

надання послуги з постачання гарячої води для забезпечення кількісних і 

якісних показників послуги. Нові тарифи на виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів були обговорені 

на відкритих слуханнях 22 червня 2020 року. Протокол №20 від 22.06.2020р. 

проведення вищезазначеного відкритого обговорення, оприлюднений на веб-

сайті підприємства. 

2) витрати на питну воду для надання послуги з постачання гарячої 

води сформовані виходячи з необхідних планованих обсягів надання послуги 

з постачання гарячої води для забезпечення кількісних і якісних показників 

послуги з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів (крім населення) та тарифів на послуги 

водопостачання. 

  За розрахунками підприємства тарифи на послугу з постачання гарячої 

води складають: 

 для потреб бюджетних установ – 90 грн. за 1 куб.м (з ПДВ); 

 для потреб релігійних організацій  - 90 грн. за 1 куб.м (з ПДВ); 

 для потреб інших споживачів  - 90 грн. за 1 куб.м (з ПДВ). 

 

 

 

 

 

 

 


