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Інформація для споживачів м.Харків  

   

  Доводимо до відома мешканців м. Харків, що підприємство  КП «Харківські 

теплові мережі» виконало коригування тарифів на теплову енергію, її 

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

виробництво та постачання окремо для кожного багатоквартирного будинку, 

обладнаного системою автономного опалення, для бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів м. Харкова та подало їх  на розгляд 

до виконавчого комітету Харківської міської ради. 

Пунктами 2 та 3 Розділу V «Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення», затвердженого наказом Мінрегіону №239 

від 12.09.2018, передбачено, що у разі зміни вартості окремих складових чинних 

тарифів із причин, не залежних від суб’єкта господарювання (збільшення або 

зменшення мінімальної заробітної плати, податків, зборів, обов’язкових платежів, 

орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на 

паливно-енергетичні ресурси та інші матеріальні ресурси, а також інших 

складових, щодо зміни вартості яких прийнято рішення уповноваженим 

державним органом), здійснюється зміна тарифів шляхом їх коригування.  

     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 постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води для певних  споживачів шляхом 

коригування 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 на протязі 

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 

  

Причини необхідності коригування тарифів 

для споживачів м. Харків  

 

1. Зміна вартості постачання природного газу для виробництва теплової 

енергії для категорії «інші споживачі».  

В діючих тарифах на теплову енергію для категорії «інші споживачі» КП 

«Харківські теплові мережі», які затверджені рішенням Харківського 

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


міськвиконкому № 933 від 24.11.2021, витрати на природний газ розраховані з 

урахуванням ціни на постачання природного газу для виробництва теплової 

енергії на рівні 14 250,19 грн. за 1 тис.м3 без ПДВ (без урахування тарифів на 

транспортування та розподіл природного газу), а в розрахункових тарифах 

визначена на рівні 24 118,41 грн. за 1 тис.м3 без ПДВ (без урахування тарифів на 

транспортування та тарифів на розподіл природного газу), що вище на 69,2%, ніж 

враховано в діючих тарифах на виробництво теплової енергії для «інших 

споживачів».   

 

2. Зміна вартості теплової енергії від власної ТЕЦ-3 для бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) збільшилися 

відповідно на 8,6% для бюджетних установ, релігійних організацій та на 82% для 

інших споживачів  

На  покупну теплову енергію, яку КП Харківські теплові мережі» отримує 

від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» для бюджетних установ, релігійних організацій та 

інших споживачів (крім населення) збільшилися для бюджетних установ, 

релігійних організацій на 8,9 %, для інших споживачів на 84,4%.  

 

3. Зміна вартості електроенергії для технологічних потреб виробництва та 

транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів, яка 

визначається як середньозважена ціна за останні 6 місяців 2021 року, зросла на 

33% по електроенергії 1 класу, на 15% - по 2 класу та на 27% - по реактивній 

електроенергії.  

 

4. Загальна сума загальновиробничих розподілених і адміністративних витрат 

залишилась без змін, але у зв’язку зі зміною бази розподілу між ліцензованими 

видами діяльності зазначені витрати були перерозподілені пропорційно сумі 

прямих витрат ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії.    

Коригування тарифів на послуги з постачання гарячої води здійснено 

виходячи з зміни вартості теплової енергії відповідної категорії споживачів; 

складова вартості послуги з централізованого водопостачання, що 

використовуються для надання послуг з постачання гарячої води, залишилась без 

змін.  

 Інформація про розмір скоригованих тарифів на теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води для споживачів м. Харкова 

та скоригованих тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води окремо для кожного багатоквартирного будинку, 

обладнаного системою автономного опалення, для споживачів м. Харкова по КП 

«Харківські теплові мережі» надаються у Додатку 1. Структури тарифів у   

Додатку 2 та Додатку 3. 

 

Зауваження і пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються до        

27 грудня  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 м.Харків». 
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