
1 2 3 4

1 КП "Харківські теплові мережі" 23.00
Будуть доставлятися з 13 січня 

2020 року

2 КП БРР "Балаклійські теплові мережі" 20.00
Доставляються з 08 по 11 січня 

2020 року
3 Борівське підприємство теплових мереж 18.43 Доставлено
4 Вовчанське підприємство теплових мереж 17.30 Доставляються з 11 січня 2020 року

5

Ізюмське комунальне підприємство теплових 
мереж 20.50

Будуть доставлятися з 13 січня 
2020 року

6 Красноградське підприємство теплових мереж 16.00

Квитанції за грудень 2019 року без 
перерахунку вартості теплової енергії 

було доставлено 06.01.2020, перерахунок 
за грудень 2019 року буде відображено у 
квитанціях, які отримають споживачі у 

лютому 
2020 року

7 КП "Теплоенерго" Лозівської міської ради 18.00 Доставлено

8 КП "Тепловодосервіс" Лозівської районної ради 17.31 Доставлено
9 Первомайське КП "Тепломережі" 19.00 Доставлено

10 КП "Чугуївтепло" 20.00 Доставлено

11 КП  "ТМ Роганської селищної ради" 21.00

Будуть доставлятися з 15 січня
2020 року після їх формування 

Мегабанком

12

КП «Обласний інформаційно-технічний 
центр», у т.ч. по

м. Барвінкове 17.50
Доставка квитанцій розпочата з 

08.01.2020

 м. Куп'янськ 8.40
Доставка квитанцій розпочата з 

08.01.2020
с.с. Курилівка, Новоосинове,  Подоли 
Куп'янського р-ну 21.50

Доставка квитанцій розпочата з 
08.01.2020

смт Чкаловське Чугуївського району 19.80
Доставка квитанцій розпочата з 

08.01.2020

13 ТОВ "Котельні лікарняного комплексу, у т.ч. по

м. Зміїв 8.00
Будуть доставлятися з 13 січня 

2020 року

смт Кочеток Чугуївського району 8.00
Будуть доставлятися з 13 січня 

2020 року

Інформація по підприємствах ТКЕ, що виробляють теплову енергію (з використанням природного газу) та 
надають комунальні послуги,

станом на 11 січня 2020 року по Харківській області 

Назва підприємства теплопостачання, що виробляє теплову 
енергію (з використанням природного газу) та надає 

комунальні послуги 

№ 
з/п

Відсоток зниження вартості 
послуг теплопостачання у 

грудні 2019 року, %

Стан доставки до  споживачів квитанцій на оплату 
послуг теплопостачання за грудень 2019 року з 

урахуванням відсотку зниження вартості послуг у 
з"вязку із зниженням ціни на природний газ


