
 
 

16  вересня 2022  року 

 

Інформація для споживачів м.Харків  

 

Верховною Радою України прийнято Закони України №2479-ІХ «Про 
особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 
теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 
функціонування» (далі – Закон 2479), який набрав чинності 19.08.2022.  

Згідно із статтею 1 Закону 2479 заборонено підвищення тарифів на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води для всіх категорій споживачів, тобто запроваджено мораторій 
на підвищення тарифів у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану в 
Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено 
або скасовано. 
 КП «Харківські теплові мережі» пропонує встановити економічно 
обґрунтовані тарифи на теплову енергію та відповідні комунальні послуги для 
всіх категорій споживачів при умові застосування тарифів, що діяли станом 

на 24.02.2022, а саме:   

 
� тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води для населення, встановлені рішенням виконавчого комітету Харківської 
міської ради від 27.10.2021 № 872 «Про особливості нарахування плати за 
спожиту теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води у м.Харкові в опалювальний період 2021/2022 років» із змінами, 
внесеними рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 
30.12.2021 № 1051, та становлять: 
- Послуга з постачання теплової енергія: 
          1539,50 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

- Послуги з постачання гарячої води: 
- за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого 

постачання гарячої води – 93,22 грн. за 1 куб. м (з ПДВ); 

- за відсутності рушникосушильників – 86,32 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).  

 
� тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової 

енергії, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання 

гарячої води, а також тарифи на виробництво та постачання теплової 

енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 

за допомогою систем автономного теплопостачання, для бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) 
встановлені рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 
30.12.2021 № 1050 «Про встановлення тарифів на тепловою енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води комунальному підприємству «Харківські 
теплові мережі» для споживачів м. Харкова», а саме: 

 
І. Тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії): 

- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 



 
 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів,  без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 492,47 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 383,26 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 403,87 грн.  

 

 - без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 645,33 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 546,12 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 556,73 грн.  

 
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 601,56 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 502,35 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 512,96 грн.  

 
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 754,42 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 655,21 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 665,82 грн. 

 
-  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 548,44 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 449,23 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 459,84 грн.  

 

-  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  3 701,30 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 5 602,09 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 612,70 грн.  

 



 
 

ІІ. Тарифи на послугу з постачання гарячої води: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  179,53 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 247,15 грн.  

 

- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  184,64 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 251,82 грн.  

 

- без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ –  182,16 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 249,55 грн. 

 

ІІІ. Тарифи на транспортування теплової енергії інших власників 

тепловими мережами КП «Харківські теплові мережі»: 
- тариф на транспортування теплової енергії ТОВ «Котельні лікарняного 

комплексу», за 1 Гкал  (з ПДВ):  967,99 грн. 

 

IV. Тарифи на теплову енергію,  послугу з постачання теплової енергії 

та послугу з постачання гарячої води окремо для багатоквартирних 

будинків, обладнаних системою автономного опалення (САТ): 

 
- тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без 
урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку,           
за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб бюджетних установ 

вул. Клочківська, 61/63  - 3 013,58 грн.; 
вул. Харківська, 82 - 3 177,53 грн. 

• для потреб інших споживачів (крім населення)   

вул. Академіка Павлова, 20- 4 721,86 грн.; 
вул. Благовіщенська, 2/15- 5 233,14 грн.; 
пров. Володимира Усенка, 25-А – 4 459,87 грн.; 
вул. Володимирська, 2/3 – 5 618,50 грн.; 
просп. Гагаріна, 302- 5 094,05 грн.; 
вул. Дружби Народів, 228-А – 4 162,31 грн.; 
вул. Клочківська, 61/63 – 4 782,48 грн.; 
вул. Курилівська, 41 – 4468,25 грн.; 
вул. Москалівська, 22 – 5 965,73 грн.; 



 
 

вул. Москалівська, 28/41 – 6 455,78 грн.; 
вул. Москалівська, 92 – 4 706,64 грн.; 
Салтівське шосе, 73-В – 4 415,87 грн.; 
вул. Семінарська, 57-Б – 5 097,38 грн.; 
вул. Харківська, 82- 4 944,01 грн. 

 
 - тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) з 
урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку за             
1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб інших споживачів (крім населення)   

вул. Благовіщенська, 2/15 - 5 386,00 грн.  

пров. Володимира Усенка, 25-А – 4 612,73 грн. 
 

 - тариф на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на 
оснащення будівлі вузлом комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб інших споживачів (крім населення)   

 пров. Володимира Усенка, 25-А – 216,74 грн.  

 
Разом з тим, за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі – 
Порядок 869) суб’єкти господарювання зобов’язані щорічно подавати 
уповноваженому органові відповідної територіальної громади заяву і 
розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води на планований період з метою їх встановлення на 
рівні економічно обґрунтованих витрат, тобто перегляд тарифів здійснюється 
уповноваженим органом кожного року.  

З огляду на вищевикладене, КП «Харківські теплові мережі» виконало 
розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання 
теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, а також тарифів на 
виробництво та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води за допомогою систем автономного опалення  
в розрізі кожного будинку, обладнаного САТ, шляхом повного перегляду 
тарифів:   

 

І. Тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії): 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів,  без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 112,17 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 537,31 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 088,04 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 412,16 грн.  

 



 
 

 - без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 265,03 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 690,17 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 240,90 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 565,02 грн.  

 
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 221,19 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 646,33 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 197,06 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 512,18 грн.  

 
- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 374,05 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 799,19 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 349,92 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 674,04 грн.  

 
-  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 168,09 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 593,23 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 143,96 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 468,08 грн.  
 

-  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення –  2 320,95грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  3 746,09 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 6 296,82 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 3 620,94 грн.  
 

ІІ. Тарифи на послугу з постачання гарячої води: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 



 
 

пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб населення –  110,70 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  181,63 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 276,91 грн.  

 

- з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб населення –  115,58 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  186,74 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 281,59 грн.  
 

- без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних 
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами 
комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб населення –  113,20 грн.; 

• для потреб бюджетних установ –  184,25 грн.; 

• для потреб інших споживачів (крім населення) – 279,31 грн.  

 

ІІІ. Тарифи на транспортування теплової енергії інших власників 

тепловими мережами КП «Харківські теплові мережі»: 
- тариф на транспортування теплової енергії ТОВ «Котельні лікарняного 

комплексу», за 1 Гкал  (з ПДВ):  1 009,73 грн. 

 

IV. Тарифи на теплову енергію,  послугу з постачання теплової енергії 

та послугу з постачання гарячої води окремо для багатоквартирних 

будинків, обладнаних системою автономного опалення (САТ): 
- тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без 

урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку,           
за 1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення:  
вул. Академіка Павлова, 20 – 1 747,27 грн.; 

пров.Біологічний, 1 – 2 083,95 грн.; 

вул. Букова, 14 – 2 645,11 грн.; 

вул. Благовіщенська, 2/15- 1 832,12 грн.; 

вул. Букова, 20-А – 1 584,33 грн.; 

вул. Велика Гончарівська, 11 – 1 956,69 грн.; 

пров. Володимира Усенка, 25-А – 1 478,99 грн.; 

вул. Володимирська, 2/3 – 1 830,44 грн.; 

просп. Гагаріна, 302 – 2 071,24 грн.; 

вул. Гольдбергівська, 112 – 3 888,13 грн.; 

вул. Дружби Народів, 228-А – 1 253,88 грн.; 

вул. Єнакіївська, 19/318 – 1 271,94 грн.; 

вул. Каширська, 12 – 1 517,89 грн.; 



 
 

вул. Клочківська, 61/63 – 1 764,32 грн.; 

вул. Коцарська, 60-А – 2 685,66грн.; 

вул. Курилівська, 41 – 1 439,54 грн.; 

вул. Лелюківська, 1-А – 2 207,47 грн.; 

вул. Марка Бернеса, 13 - 2 184,30 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Б – 1 976,88 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-В, кв.3-8 – 1 914,85 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-В, кв.1,2,9,10 – 2 353,85 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Г  – 1 963,97 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Д, кв.3,6,7,8,10,11 – 2 044,49 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Д, кв.1,2,5,12,13,14 – 2 044,49 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Ж, кв.1-5 – 2 007,59 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Ж, кв.6-11 – 2 038,64 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-З – 1 634,29 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-І  – 1 653,81 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-Є – 1 659,30 грн.; 

Мереф’янське шосе, 17-К – 1 670,72 грн.; 

вул. Москалівська, 22 – 2 138,22 грн.; 

вул. Москалівська, 28/41 – 3 074,60 грн.; 

вул. Москалівська, 36 – 1 523,97 грн.; 

вул. Москалівська, 92 – 1 619,28 грн.; 

просп. Ново-Баварський, 11/13 – 1 505,81 грн.; 

пров. Одоєвський, 1 – 1 898,43 грн.; 

вул. Озерянська, 65 – 1 803,05 грн.; 

просп. Перемоги, 77 (під’їзд 2) – 1 542,20 грн.; 

просп. Перемоги, 77 (під’їзд 6) – 1 541,17 грн.; 

вул. Пестрікова, 14 – 1 596,47 грн.; 

вул. Рилєєва, 49/51 – 1 847,85 грн.; 

просп. Рогатинський, 19 – 1 715,10 грн.; 

Салтівське шосе, 73-В – 1 537,58 грн.; 

Салтівське шосе, 73-Г – 1 315,23 грн.; 

вул. Семінарська, 2 – 1 952,61 грн.; 

вул. Семінарська, 57-А – 1 539,81 грн.; 

вул. Семінарська, 57-Б – 1 842,60 грн.; 

вул. Станційна, 4 – 2 081,88 грн.; 

пров. Столярний, 14 – 1 624,32 грн.; 

вул. Харківська, 82- 1 929,06 грн. 

• для потреб бюджетних установ: 

вул. Клочківська, 61/63  - 3 027,85 грн.; 

вул. Харківська, 82 - 3 191,42 грн. 
 

• для потреб інших споживачів (крім населення); 

вул. Академіка Павлова, 20 – 6 039,99 грн.; 

вул. Благовіщенська, 2/15- 6 744,43 грн.; 

пров. Володимира Усенка, 25-А – 5 778,21 грн.; 

вул. Володимирська, 2/3 –  7 294,61 грн.; 

просп. Гагаріна, 302- 6 437,64 грн.; 

вул. Дружби Народів, 228-А – 5 448,71 грн.; 

вул. Клочківська, 61/63 – 6 118,75 грн.; 

вул. Курилівська, 41 – 5 808,50 грн.; 



 
 

вул. Москалівська, 22 – 7 669,44 грн.; 

вул. Москалівська, 28/41 – 7 962,29 грн.; 

вул. Москалівська, 92 – 6 072,65 грн.; 

Салтівське шосе, 73-В – 5 689,34 грн.; 

вул. Семінарська, 57-Б – 6 538,44 грн.; 

вул. Харківська, 82 - 6 278,45 грн. 

 
 - тарифи на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) з 
урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку за             
1 Гкал (з ПДВ): 

• для потреб населення:  
вул. Благовіщенська, 2/15- 1 984,98 грн.; 

пров. Володимира Усенка, 25-А – 1 631,85 грн.; 

вул. Коцарська, 60-А – 2 838,52 грн.; 

вул. Озерянська, 65 – 1 955,91 грн.; 

вул. Рилєєва, 49/51 – 2 000,71 грн. 

• для потреб інших споживачів (крім населення)   
вул. Благовіщенська, 2/15 – 6 897,29 грн.  

пров. Володимира Усенка, 25-А – 5 931,07 грн. 
 
 

 - тариф на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на 
оснащення будівлі вузлом комерційного обліку, за 1 м куб. (з ПДВ): 

• для потреб населення:  

пров. Володимира Усенка, 25-А – 82,32 грн.  

вул. Дружби Народів, 228-А – 72,24 грн.; 

Салтівське шосе, 73-В – 84,98 грн.; 

Салтівське шосе, 73-Г – 75,01 грн. 

 

• для потреб інших споживачів (крім населення)   

 пров. Володимира Усенка, 25-А – 276,07 грн.  

 
Зауваження і пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються до  

25 вересня 2022 року у письмовому або електронному вигляді з зазначенням 
прізвища, ім`я та по-батькові (для юридичної особи – повного найменування, 
посади), адреси та контактних телефонів для зворотного зв’язку, за адресою 
КП «Харківські теплові мережі»; 61037, м.Харків, вул. Мефодіївська, 11, або 
на електронну адресу e-mail: hts@hts.kh.ua з позначкою «зауваження до 

тарифів». 
 
 
 
 
 
 

  

 


