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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

09.09.2020                    № 1673 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 

послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

 Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 25 червня 2019 року № 1174, Порядку формування тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 лютого 2020 року № 416, 

Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 08 квітня 2020 року № 767, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 

року № 528, Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 лютого 2020 року № 417, та Процедури встановлення 

тарифів на послугу з постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 

року № 768, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні: 

1) для потреб населення: 
тариф на теплову енергію – 1227,10 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 761,13 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 452,21 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 13,76 грн/Гкал (без ПДВ); 

2) для потреб бюджетних установ: 
тариф на теплову енергію – 1141,15 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 710,23 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 417,26 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 13,66 грн/Гкал (без ПДВ); 

3) для потреб інших споживачів (крім населення): 
тариф на теплову енергію – 1091,71 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 677,69 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 400,21 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 13,81 грн/Гкал (без ПДВ); 

 



4) для потреб релігійних організацій: 
тариф на теплову енергію – 1156,42 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 728,83 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 414,03 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 13,56 грн/Гкал (без ПДВ). 

2. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

тарифи на послугу з постачання теплової енергії на рівні: 

1) для потреб населення – 1472,52 грн/Гкал (з ПДВ); 
2) для потреб бюджетних установ – 1369,38 грн/Гкал (з ПДВ); 
3) для потреб інших споживачів (крім населення) – 1310,05 грн/Гкал (з ПДВ); 
4) для потреб релігійних організацій – 1387,70 грн/Гкал (з ПДВ). 

3. Установити тарифи на транспортування теплової енергії інших суб'єктів господарювання 

тепловими мережами КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

на рівні: 

1) тариф на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» для потреб бюджетних 

установ – 426,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
2) тариф на транспортування теплової енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» для потреб інших споживачів (крім населення) – 436,84 

грн/Гкал (без ПДВ); 
3) тарифи на транспортування теплової енергії КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХАРКІВСЬКІ  ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ» на рівні: 
для потреб бюджетних установ – 423,06 грн/Гкал (без ПДВ); 
для потреб інших споживачів (крім населення) – 424,00 грн/Гкал (без ПДВ). 

4. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

тарифи на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання 

індивідуальних теплових пунктів, на рівні: 

для потреб населення – 80,62 грн за 1 куб. м (з ПДВ). 

 
5. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

структуру тарифів: 
1) на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1 – 5; 
2) на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання 

індивідуальних теплових пунктів, згідно з додатком 6. 

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2018 року № 1734 

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для 

потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та 

від 10 грудня 2018 року № 1735 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів (крім населення) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ». 

7. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному 

вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк 


