
 

Оголошення про проведення відкритого обговорення 

питання щодо необхідності встановлення нових тарифів на виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії, тарифів на послугу  

з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів та на послугу з 

постачання гарячої води для населення (без використання ІТП) 

по КП «Харківські теплові мережі» 
 

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 30.06.2017р.(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 для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання 

гарячої води для населення (без використання ІТП). 

Необхідність розрахунку нових тарифів обумовлено змінами законодавчо-

нормативних актів (Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України 

«Про теплопостачання», «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання», затверджений  Постановою НКРЕКП 

№1174 від 25.06.2019р., та інші). Суттєвий вплив на розмір тарифів спричинили 

зменшення вартості постачання природного газу та зміни по іншим статтям, які були 

враховані в діючих тарифах, за розрахунковими матеріалами підприємства у 2012-

2018рр.  

Таким чином, на підставі вищезазначених змін, які передбачають зменшення 

тарифів для споживачів, а також за підтримки міського голови м.Харкова Кернеса Г.А., 

КП «Харківські теплові мережі»  визначило розміри нових тарифів на виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії, тарифів на послугу з постачання 

теплової енергії для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання гарячої води 

для населення (без використання ІТП). 

В умовах запобігання поширенню коронавірусної епідемії (COVID-19), 

недопущення її негативного впливу на здоров’я мешканців міста, підприємство 

запрошує 22 червня 2020 року о 10:00 годині прийняти бажаючих участь у проведенні 

відкритого обговорення питання необхідності встановлення нових тарифів у режимі 

он-лайн шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв’язку.  

Інформацію про підключення до слухання можна буде отримати після надання в 

строк по 21 червня 2020 року включно заявки на участь в письмовому або 

електронному вигляді за адресою підприємства КП «Харківські теплові мережі», 61037, 

м.Харків, вул. Мефодіївська, 11 або на електронну адресу e-mail: hts@hts.kh.ua з 

позначкою «участь в обговорені тарифів». В заявці потрібно зазначити прізвище, ім`я 

та по-батькові та адресу електронної пошти (для юридичної особи – повне 

найменування), посаду, контактні телефони та адресу електронної пошти для 

зворотного зв’язку.  

Підключення почнеться  22 червня 2020 року о 09:45. 

Зауваження і пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються по 21 червня 

2020 року включно у письмовому або електронному вигляді з зазначенням прізвища, 

ім`я та по-батькові (для юридичної особи – повного найменування), посади та 

контактні телефони для зворотного зв’язку, за вищезазначеною адресою з позначкою 

«зауваження до нових тарифів». 
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