
 

 

Протокол № 20 

проведення відкритого обговорення  питань щодо необхідності 

встановлення нових  тарифів на виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії, тарифів на послугу з постачання 

теплової енергії  для усіх категорій споживачів та на  послугу  з 

постачання  гарячої води для населення (без використання ІТП) 

по  КП «Харківські теплові мережі» 

 

 
« 22 » червня 2020 р.                                          адреса:  м. Харків 

         вул. Мефодіївська, 11   

                                                                                                        

                 

 

 

Підключення до онлайн конференції  розпочато о 09-45. 

Початок відкритого обговорення в 10-00. 

      

 

 ЗАПРОШЕНІ: 

 

1.Представники від виконавчого комітету Харківської міської ради: 

Руденко А.І. - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;  

Колодна Р.Ф. – заступник директора Департаменту комунального господарства Харківської 

міської ради. 

 

2. Представник Солоницівської селищної ради: 

Завалій О. П. – заступник Солоницівського селищного голови.  

 

3. Представник Пісочинської селищної ради:  

Подшиваленко О.В.  – заступник Пісочинського селищного голови.  

 

та інші заінтересовані особи, які подали заявки на дистанційну участь у відкритому 

обговоренні 

 

ПРИСУТНІ:     

 

1. Представники від  КП «Харківські теплові мережі»: 

Андрєєв С.Ю. – генеральний директор КП «ХТМ»; 

Волик С.В. – перший заступник генерального директора; 

Лука О.В. – головний інженер; 

Магомедова М.О. – заступник генерального директора з економіки; 

Медведєв  С.Н. – заступник генерального директора по теплозбутовій роботі; 

Пярн А.М. – начальник філії «Харківтеплозбут»; 

Ямпольська Н.Г. – начальник планово-економічної служби; 

Шапран С.В. – головний спеціаліст планово-економічної служби. 

Гармаш О.І. – голова профспілки. 

 

2. Учасники зареєстровані на дистанційну участь від громади м. Харкова –  

20 учасників. 

 



 

 

 

Магомедова М.О. оголосила про початок відкритого обговорення, яке проводиться 

у режимі онлайн за допомогою платформи Zoom та запропонувала обрати Головуючим 

відкритого обговорення генерального директора КП «Харківські теплові мережі» 

Андрєєва С.Ю. та секретарем відкритого обговорення – Шапран С.В. для ведення 

Протоколу відкритого обговорення для подальшого його надання до НКРЕКП у 

відповідності до положень «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП №866 від 30 червня 2017 року 

(далі – Постанова № 866). 

 

 

Заперечень немає. 

 

 

Вступ: 

 

Головуючий відкритого обговорення повідомив, що на виконання вимог пункту 

2.1 «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - 

НКРЕКП), затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017р. №866 (із змінами та 

доповненнями), КП «Харківські теплові мережі» оприлюднило 12.06.2020р. на своєму 

офіційному веб-сайті повідомлення та обґрунтування щодо проведення відкритого 

обговорення  питань щодо необхідності встановлення нових  тарифів на виробництво, 

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

енергії  для усіх категорій споживачів та на  послугу  з постачання  гарячої води для 

населення (без використання ІТП) з метою отримання зауважень та  пропозицій до 

оприлюднених матеріалів, які приймалися до 21 червня 2020 року включно у письмовому 

або електронному вигляді на адресу підприємства.  

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

недопущення її негативного впливу на здоров’я мешканців міста, враховуючі вимоги 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211, підприємство 

проводить відкрите обговорення питання необхідності встановлення нових тарифів у 

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

Заявки на участь у відкритому обговоренні питання щодо необхідності 

встановлення нових  тарифів приймалися до 21 червня 2020 року. 

Відкрите обговорення питання щодо необхідності встановлення нових  тарифів на 

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

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

гарячої води для населення (без використання ІТП), проводиться за участі представників 

виконавчого комітету Харківської міської ради, а також Солоницівської  та  Пісочинської 

селищних  рад, а саме представника Харківської міської ради в особі Руденко А. І., 

заступника Солоницівського селищного голови Завалія  О.П., заступника Пісочинського 

селищного голови Подшиваленко О.В. 

Результати відкритого обговорення будуть оформлені протоколом, який буде 

оприлюднений КП «Харківські теплові мережі» на своєму веб-сайті та наданий до 

НКРЕКП. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

 

Обговорення питань щодо необхідності встановлення нових  тарифів на 

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



 

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

гарячої води для населення (без використання ІТП).   

Слово для доповіді надається заст. ген. директора Магомедовій М.О. 

 

 

  

СЛУХАЛИ: 

 

Магомедова М.О.: надала інформацію, що згідно «Порядку формування тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженого 

Постановою НКРЕКП №1174 від 25.06.2019р (далі – Порядок №1174), «Порядку 

формування тарифів на послугу з постачання теплової енергії», затвердженого 

Постановою НКРЕКП №416 від 18.02.2020р (далі – Порядок №416), «Порядку 

формування тарифів на послугу з постачання гарячої води», затвердженого Постановою 

НКРЕКП №767 від 08.04.2020р (далі – Порядок №767) передбачено, що для встановлення 

тарифів на теплову енергію, тарифів на послугу з постачання теплової енергії, тарифів на 

послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП), ліцензіат подає 

до НКРЕКП заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами. 

 

КП «Харківські теплові мережі» виконало розрахунки нових тарифів на теплову 

енергію, тарифів на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів 

та на послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП) відповідно 

до вимог вищезазначених Порядків та «Процедури встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої Постановою 

НКРЕКП №528 від 31.03.2016р. (зі змінами), «Процедури встановлення тарифів на 

послугу з постачання теплової енергії», затвердженої Постановою НКРЕКП №417 від 

18.02.2020р., «Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води», 

затвердженої Постановою НКРЕКП №768 від 08.04.2020р. 

 

Діючі з 01.01.2019р. тарифи на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів були встановлені Постановами НКРЕКП №1734 від 10.12.2018р. «Про 

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

потреб населення КП «Харківські теплові мережі»» та №1735 від 10.12.2018р. «Про 

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

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

КП «Харківські теплові мережі»», та становлять за 1 Гкал (без ПДВ):  

 

 для потреб населення – 1268,40 грн.;  

 для потреб бюджетних установ – 1365,28 грн.; 

 для потреб релігійних організацій – 1295,64 грн.; 

 для потреб інших споживачів – 1302,14 грн. 

 

Зазначені тарифи були встановлені на базі витрат 2011 року та коригувалися декілька 

разів через зміну цін на природний газ, покупну теплову енергію, електроенергію, зміну 

заробітної плати, витрат на водопостачання та водовідведення, внесків на регулювання. 

  

Згідно статті 20 Закону України «Про теплопостачання» зазначено,  що тарифи на 

теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих 

витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.  

Підприємством здійснено розрахунок нових тарифів по декількох варіантах в 

залежності від ціни постачання природного газу , а саме: 1 варіант: вартість постачання 

природного газу за травень місяць становить у розмірі 2 275,72 грн. за  тис.м
3 

; 2 варіант: у 



 

розмірі 3 948,00 грн. за  тис.м
3
 фактична вартість постачання природного газу за лютий 

місяці 2020 р. 

 

Необхідність розрахунку нових тарифів обумовлено, по-перше, суттєвими змінами в 

діючому законодавстві. Так, з 1 травня 2019 року був введений в дію в повному обсязі 

Закон України від 09.11.2017р. №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – 

Закон), який істотно змінив принципи відносин, що виникають у процесі надання та 

споживання житлово-комунальних послуг, запроваджено нову класифікацію комунальних 

послуг, внесено зміни в організацію надання комунальних послуг з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води.  Також, Законом внесені зміни до Закону України «По 

теплопостачання», якими передбачено встановлення окремих тарифів для споживачів, у 

яких теплова енергія та відповідні послуги виробляються за допомогою систем 

автономного опалення та/або індивідуальних теплових  пунктів. 

Крім того, відповідно до змін в законодавстві НКРЕКП розробила та затвердила 

своєю Постановою №1174 від 25.06.2019р. «Порядок формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання» (далі – Порядок 1174). «Порядкок 

формування тарифів на послугу з постачання гарячої води», який затверджено Постановою 

НКРЕКП №767 від 08.04.2020р (далі – Порядок №767). 

 

По-друге, необхідність встановлення нових тарифів на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів обумовлена 

тим, що з останнього коригування тарифів відбулися значні зміни, як економічних так і 

технічних показників діяльності підприємства, зокрема: 

1) зменшення обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

в зв’язку з значними кліматичними змінами (підвищення температури зовнішнього повітря 

з -1
0
C (2007-2011р.р.) до +0,4

0
C (2015-2019р.р., скорочення тривалості опалювального 

сезону з 179 діб до 177), а також збільшенням оснащеності будівель вузлами комерційного 

обліку та появою на ринку послуг з постачання теплової енергії нового суб’єкту 

господарювання КП «Харківські теплові системи»; 

2) зменшення тарифів на постачання та транспортування природного газу:  

1 варіант: вартість природного газу прийнята у розмірі 2 699,88 грн. за  тис.м
3  

без ПДВ в 

тому числі ціна постачання природного газу відповідно до вимог Постанови КМУ №867 від 

19.10.2018р. та визначеної в Прейскуранті НАК «Нафтогаз України» на період поставки з 1 

по 31 травня 2020 року у розмірі 2 275,72 грн. за  тис.м3. ; 2 варіант: вартість природного 

газу становить 4 372,16 грн. за  тис.м3 без ПДВ, в тому числі ціна постачання природного 

газу відповідно до вимог Постанови КМУ №867 від 19.10.2018р. та визначеної в 

Прейскуранті НАК «Нафтогаз України» на період поставки з 1 по 28 лютого 2020 року у 

розмірі 3 948,00 грн. за  тис.м3 .); 

3)  збільшення вартості вугілля яке використовується для виробництва теплової 

енергії на котельні вул.Ак.Павлова,30 ( 6800,00 грн. за т без ПДВ) 

4) зниження вартості теплової енергії, виробленною  власною ТЕЦ-3 (відповідно до 

Постанови НКРКП №666 від 17.03.2020 р.) та тарифів на покупну теплоенергію від ПрАТ 

«Харківська ТЕЦ-5» (відповідно до Постанови НКРЕКП №663 від 17.03.2020 р.) з причини 

зменшення вартості природного газу та зміна вартості теплової енергії, яка постачається 

Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» ( згідно рішення 

виконавчого комітету ХМР від 28.08.2019 р. № 645. 

5)  збільшення вартості електроенергії по класами напруги  за діючою ціною 

визначеною у квітні місяці 2020 р.;  

6) збільшення витрат на оплату праці в зв’язку з зростанням прожиткового мінімуму 

та прийняттям ряду змін до Галузевої угоди на 2017-2021рр. та запровадження 

матеріального стимулювання для залучення персоналу при наявному кадровому дефіциті;   

7) збільшення вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

відповідно до прийнятих Постанови НКРЕКП за №283 від 04.02.20 р. по основному 

водопостачальнику - КП «Харківводоканал» та  рішень ОМС по іншим постачальникам; 



 

8) збільшення витрат на амортизацію та ремонти у зв’язку з переходом на 

міжнародні стандарти та здійсненням переоцінки ОФ;   

9) збільшення інших витрат (зміна ставок податків, витрат на матеріали, тощо) у 

зв’язку з інфляційними процесами та врахування суми внесків на регулювання; 

10) врахування в структурі тарифів на теплову енергію коштів на виплату відсотків 

по кредитам міжнародних фінансових установ;    

11) включення в структуру тарифів прибутку, який використовується:  

- на Інвестиційну програму на 2020 рік (у розмірі 102,8 млн. грн., яка затверджена 

Постановою НКРЕКП №463 від 21.02.20року, з урахуванням амортизаційних відрахувань); 

- включення до складу тарифів на теплову енергію обігових коштів у розмірі 2% (без 

урахування витрат на покриття втрат та коригування витрат відповідно до вимог пункту 7 

Порядку №1174 від 25.06.2019р.) 

- повернення основної суми запозичень по кредитам міжнародних фінансових 

установ; 

- податок на прибуток; 

12) коригування витрат - повернення зайве вилучених коштів за рахунок включення 

до структури діючих тарифів «Вилучення невикористаних грошових коштів Інвестиційної 

програми на 2016 рік (виробничі інвестиції з прибутку, амортизаційні відрахування та інші 

залучені кошти, що не підлягають поверненню) та економії коштів за статтями витрат 

тарифу».  Витрати на покриття втрат - врахування різниці по складовим тарифу відповідно 

до Заяви № 05-1363 від 26.03.2019 р. 

 

Відповідно до вищевикладеного, тарифи на теплову енергію для потреб населення, 

бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів в залежності від вартості 

постачання природного газу складуть:  

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію наведено в Таблиці 1.  
Таблиця 1 

Порівняння тарифів на виробництво, транспортування, постачання 

теплової енергії для всіх категорій споживачів 

        

 

 

Категорії 

споживачів 

діючі тарифи, 

встановлені 

постановами 

НКРЕКП 

№1734 та 

№1735 від 

10.12.2018р. 

Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ 

Розрахункові тарифи 

Варіант 1 

При вартості 

постачання 

газу  

2 275,72 грн. 

за  1 тис.м
3
 

Відсоток 

зменшення 

тарифу, % 

Варіант 2 

При вартості 

постачання 

газу  

3 948,00 грн. 

за 1 тис.м3 

Відсоток 

зменшен

ня 

тарифу, 

% 

Населення 1268,40 1100,00 -13,28 % 1250,00 -1,45 % 

Релігійні 

організації 
1295,64 1100,00 -15,10 % 1250,00 -3,52 % 

Бюджетні 

установи 
1365,28 1100,00 -19,43 % 1250,00 -8,44 % 

Інші 

споживачі 
1302,14 1100,00 -15,52 % 1250,00 -4,00 % 



 

Розрахункові тарифи на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій 

споживачів та на послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП), 

наведено в Таблиці 2. 

          Таблиця 2 

 

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів 

та на послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП)   

 

 (з ПДВ) 

 

 

 

У зв’язку з транспортуванням Комунальним підприємством «Харківські теплові 

мережі» теплової енергії інших суб’єктів господарювання, у відповідності до пункту 8.12 

Порядку 1174 розраховані відповідні тарифи на транспортування теплової енергії, окремо 

по кожній організації Данні наведені в Таблиці 3: 

           Таблиця 3 

 

Тарифи на транспортування мережами підприємства теплової енергії 

інших власників 
           (Грн. без ПДВ) 

 
Бюджетні установи Інші споживачі 

ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» 460,0  

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5"  460,0 

КП "Харківські теплові системи" 460,0 460,0 

 
    

  

Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є питання, зауваження та пропозиції. 

Зауважень та пропозицій не має. 

 

Головуючий відкритого обговорення надав слово Руденко А.І.   

 

 Варіант 1 

При вартості постачання газу  

2 275,72 грн. за  1 тис.м
3
 

Варіант 2 

При вартості постачання газу  

3 948,00 грн. за 1 тис.м3 

тариф на послугу 

з постачання 

теплової енергії 

грн./Гкал  

тариф на 

послугу з 

постачання 

гарячої води, 

грн. за 1 м3 

тариф на 

послугу з 

постачання 

теплової 

енергії 

грн./Гкал  

тариф на 

послугу з 

постачання 

гарячої води, 

грн за 1 м3 

Населення 1320,00 80,00 1500,00 90,00 

Релігійні 

організації 
1320,00  1500,00  

Бюджетні установи 1320,00  1500,00  

Інші споживачі 1320,00  1500,00  



 

Руденко А.І.  зазначив чітку позицію Харківської міської ради щодо обов’язкового 

здійснення підприємством дій по встановленню нових  тарифів на виробництво, 

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

енергії  для усіх категорій споживачів та на  послугу  з постачання  гарячої води для 

населення (без використання ІТП), з дотриманням вимог чинних нормативних актів та 

подання відповідних документів в НКРЕКП для їх встановлення. Також, підкреслив на 

важливості деяких питань, які впливають на сталу роботу КП "Харківські теплові мережі" 

і позитивне вирішення яких Комісією розглядається Харківською міською радою, як 

пріоритетні, а саме наголосив на: 

- необхідності підвищення середньомісячного рівня заробітної плати на підприємстві 

до розміру, встановленого Комісією в теплоенергетиці (17400,00 грн на місяць) та 

запропонованого КП «ХТМ» у розрахункових тарифах з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води (без використання ІТП), що відповідає вимогам 

Закону України «Про оплату праці», Колективного договору та Галузевої угоди. Це 

надасть можливість підприємству закріпити кваліфіковані кадри та знизити відтік 

персоналу. (за період з 2015 по 2019 рр. відтік склав більше 1000 чоловік). Також 

зазначив що, з метою закріплення кадрів на КП "Харківські теплові мережі"  

Харківською міською радою було прийняте рішення №1318 від 28.11.2018р.   щодо 

надання 100% пільги по сплаті за комунальні послуги по особливо дефіцитними 

професіями працівників підприємства; 

Підтримав:  

- включення до структури тарифу фінансових витрат, спрямованих на покриття 

відсотків за користування кредитними коштами міжнародних фінансових установ; 

- коригування витрат у сумі 22,9 млн. грн. - повернення зайве вилучених коштів за 

рахунок включення до структури діючих тарифів «Вилучення невикористаних 

грошових коштів Інвестиційної програми на 2016 рік (виробничі інвестиції з 

прибутку, амортизаційні відрахування та інші залучені кошти, що не підлягають 

поверненню) та економії коштів за статтями витрат тарифу» 

- включення прибутку, який буде спрямовано підприємством на:  

 на реалізацію інвестиційної програми; 

 на повернення кредитних коштів, взятих КП "Харківські теплові мережі" по 

узгодженню з НКРЕКП  за кредитними договорами міжнародних фінансових 

установ в рамках реалізації проекту («Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого теплопостачання України»); 

 на створення резервного капіталу у розмірі 2% від собівартості теплової енергії 

відповідно до Порядку формування тарифів; 

 податку на прибуток. 

 

 Позитивне вирішення даного питання Комісією надасть можливість  

КП "Харківські теплові мережі" мати через затверджену структуру тарифів на теплову 

енергію реальні кошти  для повернення взятих зобов’язань за кредитними договорами, 

виконувати роботи по ремонтам та інвестиційній програмі, вчасно сплачувати заробітну 

плату та податки та стабілізувати фінансово-господарську діяльність підприємства.  

 

Надалі Головуючий відкритого обговорення надав слово заступнику 

Солоницівського селищного голови Завалій О. П.  та заступнику Пісочинського 

селищного голови Подшиваленко О.В.   

Підшиваленко О.В. підтримав необхідність встановлення нових тарифів, які 

нададуть можливість підприємству підвищити якість надаваємих послуг та завдяки 

підвищенню заробітної плати вирішити кадрові питання.  

Заступник Солоницівського селищного голови Завалій О. П. також висловив 

підтримку необхідності встановлення нових тарифів.  

 



 

Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є ще питання, зауваження та 

пропозиції.  

Запитань, зауважень та пропозицій по суті порядку денного немає.  

 

Головуючий відкритого обговорення: запропонував підтримати пропозицію  

КП «Харківські теплові мережі» щодо необхідності встановлення нових  тарифів на 

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

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

гарячої води для населення (без використання ІТП), в залежності від вартості постачання 

природного газу. 

 

Заперечень не має.  

 

Далі Головуючий відкритого обговорення подякував присутнім за увагу, та підвів 

підсумки відкритих слухань.  

За результатами слухань приймається наступне рішення 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Підтримати намір КП «Харківські теплові мережі» щодо встановлення нових  тарифів 

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

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

гарячої води для населення (без використання ІТП), в залежності від вартості постачання 

природного газу (за двома варіантами). 

2.  Органи місцевого самоврядування, а саме представник Харківської міської ради в 

особі Руденко А.І., заступник Солоницівського селищного голови Завалій  О.П., заступник 

Пісочинського селищного голови Подшиваленко О.В. підтримали  

КП «Харківські теплові мережі» щодо необхідності встановлення нових  тарифів на 

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

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

гарячої води для населення (без використання ІТП) з відповідним переглядом структури 

тарифів, зменшенням вартості газу та збільшенням частки витрат підприємства (у зв’язку 

зі збільшенням рівня зарплати ( до розміру 17400,00 грн. на місяць), включенням витрат 

на повернення кредитних коштів (відсотків МФУ) тощо, яка буде в подальшому 

залишатися у розпорядженні КП « Харківські теплові мережі»  та спрямовуватися на 

розвиток виробництва та поточну діяльність підприємства  при роботі за вимогами 

Постанови  КМУ № 217 від 18.06.2014р. 

3. За результатами проведених відкритих обговорень ініціювати перед НКРЕКП 

питання щодо необхідності встановлення нових тарифів на виробництво, 

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

енергії  для усіх категорій споживачів та на  послугу  з постачання  гарячої води для 

населення (без використання ІТП), з поданням Заяв та відповідних розрахункових 

матеріалів. 

4. Оприлюднити на веб-сайті підприємства та надіслати до НКРЕКП Протокол 

проведення відкритого обговорення питання щодо необхідності встановлення нових  

тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, тарифів на 

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

постачання  гарячої води для населення (без використання ІТП). 

 

Заперечень та доповнень немає.  

 

 

 



 

 



 

 


