
 
 

5  листопада 2021 року 

 

Інформація для споживачів сел.Пісочин  

 

На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності», затвердженого наказом Мінрегіону від 05.06.2018 № 130, КП 

«Харківські теплові мережі» інформує про необхідність зміни тарифів на 

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

послуги з теплопостачання для потреб бюджетних установ та інших 

споживачів (крім населення) шляхом повного перегляду тарифів. 

Слід зазначити, що «Меморандумом про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.» прийнято 

рішення про недопущення застосування до населення тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених 

уповноваженими органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на 

вказані послуги, що застосовувались та встановлювались для населення в кінці 

опалювального періоду 2020/2021 років. Чинні тарифи на послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення 

розміщено на офіційному веб-сайті КП «Харківські теплові мережі» за 

посиланням: http://www.hts.kharkov.ua/tariffs_2020_12.php#start 

Чинні з 01.12.2020 тарифи на теплову енергію та послуги з постачання 

теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім 

населення) були встановлені Постановою НКРЕКП №1673 від 09.09.2020 «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» (із 

змінами, внесеними Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020) та 

становлять:  

 Теплова енергія за 1 Гкал (без ПДВ):  

 для потреб бюджетних установ – 1 369,10 грн.; 

 для потреб релігійних організацій – 1 380,94 грн.;  

 для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 318,86 грн. 

Послуги з постачання теплової енергії за 1 Гкал (з ПДВ):  

 для потреб бюджетних установ – 1 642,92 грн.; 

 для потреб релігійних організацій – 1 657,13 грн.  

 для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 582,63 грн. 

 

Необхідність розрахунку нових тарифів на теплову енергію та відповідні 

послуги обумовлено суттєвими змінами в діючому законодавстві, а саме: з 1 

травня 2021 року набрав чинності Закон України від 01.12.2021 №1060-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих 

питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», яким передбачено 

суттєві зміни до підходів у формуванні тарифів на теплову енергію та послуги 

з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.  

http://www.hts.kharkov.ua/tariffs_2020_12.php#start


 
 

Крім того, необхідність встановлення нових тарифів обумовлена тим, що 

з останнього встановлення тарифів відбулися значні зміни, як економічних так 

і технічних показників діяльності підприємства, зокрема: 

 1) збільшення тарифів на постачання природного газу (згідно до 

укладеного договору), його транспортування та розподіл (у відповідності до 

постанов НКРЕКП) та відповідно збільшення тарифів на покупну теплову 

енергію від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» для потреб населення, бюджетних 

установ та інших споживачів відповідно на 14,4%, 105,4% та 104,9%; 

2)  зменшення обсягів виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії в зв’язку з кліматичними змінами (підвищення температури 

зовнішнього повітря, скорочення тривалості опалювального сезону), а також 

збільшенням оснащеності споживачів вузлами комерційного обліку; 

3) збільшення вартості електроенергії;  

4) збільшення витрат на оплату праці на 26,7% в зв’язку зі зростанням 

прожиткового мінімуму згідно до Закону України «Про державний бюджет на 

2021 рік» та Бюджетної декларації Міністерства фінансів України, схваленої 

Постановою КМУ від 31.05.2021 № 548, та прийняттям ряду змін до Галузевої 

угоди на 2017-2021;  

5) збільшення вартості послуг з централізованого водопостачання КП 

«Харківводоканал» на 5,6%; 

6) врахування в структурі тарифів на теплову енергію коштів на 

повернення основної суми запозичень та відсотків по кредитам міжнародних 

фінансових установ;  

7) збільшення інших витрат (зміна ставок податків, витрат на матеріали, 

тощо) у зв’язку з інфляційними процесами; 

8) коригування витрат за рахунок включення до структури тарифів статті 

«вилучення невикористаних грошових коштів Інвестиційної програми»; 

9) збільшення обігових коштів у складі тарифів з 2% до 4% за рахунок 

прибутку за видами ліцензованої діяльності та категоріями споживачів. 

 

Відсоток відшкодування діючими тарифами витрат складає 76%. 

Розмір та структура планованих тарифів на послуги теплопостачання для 

споживачів сел.Пісочин надаються у Додатку 1 та Додатку 2. 

Зауваження і пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються       

до 12 листопада  2021 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 нових тарифів для споживачів сел.Пісочин». 

 

Місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи: 

- в сел. Пісочин: 62416, Харківська область, Харківський р-н, сел. 

Пісочин, пров.Транспортний, буд. 2. 

http://www.hts.kharkov.ua/docs/2021_tarifi_Pesochin_dod1_1.pdf
http://www.hts.kharkov.ua/docs/2021_tarifi_Pesochin_dod2_1.pdf
mailto:hts@hts.kh.ua

