
 
 

У К Р А Ї Н А 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ХАРКІВСЬКИЙ  РАЙОН   

СОЛОНИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21.01.2022 року                              № 41 

 

 

Про встановлення для КП 

«Харківські теплові мережі» 

тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання 

гарячої води  для потреб 

споживачів на території смт 

Солоницівка 

 

Розглянувши заяву генерального директора комунального підприємства 

«Харківські теплові мережі» Скопенко В.В. від 22 грудня 2021 року про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 

води  для потреб споживачів, додані скореговані тарифи на теплову енергію,  

послугу з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, враховуючи, 

що виробником (виконавцем) у встановленому порядку доведено до 

споживачів відповідну інформацію стосовно планових витрат, структури цін 

/ тарифів на вказані житлово-комунальні послуги (відповідну інформацію 

опубліковано на сайті підприємства 28.12.2021), зауважень та пропозицій 

щодо запланованого коригування тарифів не надходило), відповідно до 

статей 25, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 7, 8, 21, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», абзацу 3 пункту 6 розділу І 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 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 12 вересня 2018 року № 239, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити на території Солоницівської селищної територіальної 

громади для комунального підприємства «Харківські теплові мережі» тарифи 

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

на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для 

потреб споживачів (крім категорії  споживачів «Населення»), згідно з 

додатками 1-5 та відповідно до поданої їх структури згідно з додатками 6-8. 

2.  Відділу організаційно-інформаційної  роботи та документообігу  

Солоницівської селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення 

шляхом розміщення на офіційному сайті територіальної громади. 

3. Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його 

оприлюднення. 

4.  Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника 

відділу з питань ЖКГ та управління комунальною власністю В. ХАРЧЕНКО 

та начальника юридичного відділу Д. ТКАЧА. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань ЖКГ, транспорту та благоустрою О. ЗАВАЛІЯ. 

 

 

 

Селищний голова             оригінал підписано               Андрій ЛИТВИНОВ 

  



                                                                                                                                     Додаток 1 

до рішння виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

від 21.01.2022 року №41 

 
  

Тарифи 

на теплову енергію тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання без урахування витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових пунктів та витрат на утримання та ремонт 

індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення 

будівель вузлами комерційного обліку для споживачів смт Солоницівка 

 

Категорії 

споживачів 

Розмір тарифів  

на 

виробництво 

теплової 

енергії, 

грн/Гкал з 

ПДВ 

Розмір тарифів  

на 

транспортуван

ня теплової 

енергії,  

грн/Гкал з 

ПДВ 

Розмір 

тарифів  на 

постачання 

теплової 

енергії,  

грн/Гкал з 

ПДВ 

Розмір тарифів  

на теплову 

енергію, 

грн/Гкал з 

ПДВ 

Бюджетні 

установи  

2246,57 1574,57 22,02 3843,16 

Інші 

споживачі 

3769,81 2194,66 22,02 5986,49 

 
 
 

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                  В. ХАРЧЕНКО 



                                                                                                                                   Додаток 2 
до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

від 21.01.2022 року № 41 

 

 

Тарифи 

 на теплову енергію 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 для споживачів смт Солоницівка 

 

Категорії 

споживачів 

Розмір тарифів  

на виробництво 

теплової 

енергії, 

грн/Гкал з ПДВ 

Розмір тарифів  

на 

транспортуван

ня теплової 

енергії з ЦТП,  

грн/Гкал з ПДВ 

Розмір 

тарифів  на 

постачання 

теплової 

енергії,  

грн/Гкал з 

ПДВ 

Розмір тарифів  

на теплову 

енергію, 

грн/Гкал з ПДВ 

Бюджетні 

установи  

2246,57 1702,00 22,02 3970,59 

Інші 

споживачі 

3769,81 2322,09 22,02 6113,92 

 
 
 

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                       В. ХАРЧЕНКО 
  



                                                                                                                                   Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

від 21.01.2022 року № 41 

 

 

 

Тарифи 

на комунальну послугу з постачання теплової енергії (без урахування витрат на 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку) 

 
 

Категорії  

споживачів 

Розмір тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії, 

без урахування витрат на  

утримання та ремонт ЦТП, 

без урахування витрат на  

утримання та ремонт 

індивідуальних теплових 

пунктів, без урахування 

витрат на оснащення 

будівель вузлами 

комерційного обліку 

грн/Гкал з ПДВ 

Розмір тарифів на послугу з 

постачання теплової енергії, 

з урахуванням витрат на  

утримання та ремонт ЦТП, 

без урахування витрат на  

утримання та ремонт 

індивідуальних теплових 

пунктів, без урахування 

витрат на оснащення 

будівель вузлами 

комерційного обліку 

грн/Гкал з ПДВ 
Бюджетні установи  3843,16 3970,59 

Інші споживачі 5986,49 6113,92 
 
 
 
 
 
 

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                               В. ХАРЧЕНКО 
 

  



                                                                                                                                  Додаток 4 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

від 21.01.2022 року № 41 

 

 

 

 

Тарифи 

на послугу з постачання гарячої води (без урахування витрат на оснащення 

будівель вузлами комерційного обліку) 

 

 

Категорії споживачів 

Розмір тарифів на послугу з 

постачання гарячої води, без 

урахування витрат на  

утримання та ремонт ЦТП, 

без урахування витрат на  

утримання та ремонт 

індивідуальних теплових 

пунктів, без урахування 

витрат на оснащення 

будівель вузлами 

комерційного обліку 

грн/Гкал з ПДВ 

Розмір тарифів на послугу з  

постачання гарячої води, з 

урахуванням витрат на  

утримання та ремонт ЦТП, 

без урахування витрат на  

утримання та ремонт 

індивідуальних теплових 

пунктів, без урахування 

витрат на оснащення 

будівель вузлами 

комерційного обліку 

грн/Гкал з ПДВ 

Бюджетні установи  186,52 192,18 

Інші споживачі 279,60 240,00 

 

 

 
Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                           В. ХАРЧЕНКО 
  



                                                                                                                                  Додаток 5 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

від 21.01.2022 року 41 

 

 

 

 
Тарифи 

на транспортування теплової енергії інших власників 

 

 

Категорії споживачів 
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», 

грн/Гкал з ПДВ 

КП «Харківські теплові 

системи», 

грн/Гкал з ПДВ 

Інші споживачі 2454,67 1980,84 

 

 

 

 

 

 
Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                              В. ХАРЧЕНКО 

  



                                                                                                                                  Додаток 6 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

                                                                                                                від 21.01.2022 року № 41 

 

Структура тарифів 

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 КП «Харківські 

теплові мережі» для споживачів сел.Солоницівка 

 
  

грн/Гкал 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Бюджетні установи 
Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема: 

3843,16 5986,49 

1.1 повна собівартість теплової енергії  2187,36 3456,73 

1.2 витрати на відшкодування втрат 971,51 1488,25 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 44,10 44,10 

1.4.1 податок на прибуток 7,94 7,94 

1.4.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 6,93 6,93 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 

1.5 податок на додану вартість 640,53 997,75 

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                              В. ХАРЧЕНКО 

 

  



                                                                                                                                  Додаток 7 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

                                                                                                               від 21.01.2022 року № 41 

 

Структура тарифів 

на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії)  

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 КП «Харківські 

теплові мережі» для споживачів сел.Солоницівка 

 
  

грн/Гкал 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Бюджетні установи 
Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема: 

3970,59 6113,92 

1.1 повна собівартість теплової енергії  2291,02 3560,39 

1.2 витрати на відшкодування втрат 971,51 1488,25 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 46,63 46,63 

1.4.1 податок на прибуток 8,40 8,40 

1.4.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 9,00 9,00 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 

1.5 податок на додану вартість 661,77 1018,99 

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                              В.  ХАРЧЕНКО 

 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                  Додаток 8 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

                                                                                                                від 21.01.2022 року № 41 

 

Структура тарифів 

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 будівельвузлами комерційного обліку 

КП «Харківські теплові мережі» для споживачів сел. Солоницівка 

 

      грн/м
3
 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Бюджетні  

установи 

Інші споживачі 

(крім населення) 

1 
Повна собівартість послуги, 

усього, зокрема: 
153,48 231,00 

1.1 

собівартість власної теплової 

енергії, врахована у встановлених 

тарифах на теплову енергію 

140,08 218,00 

1.2 

витрати на придбання холодної 

води для надання послуги з 

постачання гарячої води 

13,40 13,00 

1.3 решта витрат 0,00 0,00 

2 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

3 Перерахування витрат 0,00 0,00 

4 Планований прибуток 1,95 2,00 

5 Тариф на послугу без ПДВ 155,43 233,00 

6 Податок на додану вартість 31,09 46,60 

7 Тариф на послугу з ПДВ 186,52 279,60 

  

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                              В. ХАРЧЕНКО 

 

  



                                                                                                                                  Додаток 9 

до рішення виконавчого 

комітету Солоницівської 

селищної ради 

                                                                                                                від 21.01.2022 року № 41 

 

 

Структура тарифів 

на послугу з постачання гарячої води 

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 будівельвузлами комерційного обліку 

КП «Харківські теплові мережі» для споживачів сел. Солоницівка 

 

      грн/м
3
 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Бюджетні  

установи 

Інші споживачі 

(крім населення) 

1 
Повна собівартість послуги, 

усього, зокрема: 
158,08 200,00 

1.1 

собівартість власної теплової 

енергії, врахована у встановлених 

тарифах на теплову енергію 

144,68 186,60 

1.2 

витрати на придбання холодної 

води для надання послуги з 

постачання гарячої води 

13,40 13,40 

1.3 решта витрат 0,00 0,00 

2 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

3 Перерахування витрат 0,00 0,00 

4 Планований прибуток 2,07 0,00 

5 Тариф на послугу без ПДВ 160,15 200,00 

6 Податок на додану вартість 32,03 40,00 

7 Тариф на послугу з ПДВ 192,18 240,00 

  

Начальник відділу  

з питань житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю                                                             В. ХАРЧЕНКО 

 


