
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 

 смт Пісочин 

 
 

грн/Гкал 
 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Група споживачів  

Населення 

1 
Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), зокрема: 
1 924,94 

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 241,63 

1.2 витрати на відшкодування втрат 318,79 

1.3 перерахування витрат -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 44,04 

1.4.1 податок на прибуток 7,93 

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 11,72 

1.4.3 обігові кошти 6,88 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 

1.5 податок на додану вартість 320,82 

 
 

 

 

 

 



Структура тарифів 

на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії)  

з 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  

смт Пісочин 

 
   

№                           

з/п 
Статті витрат 

Група споживачів  

Населення 

1 

Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема: 

2 004,37 

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 306,24 

1.2 витрати на відшкодування втрат 318,79 

1.3 перерахування витрат -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 45,62 

1.4.1 податок на прибуток 8,22 

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 11,72 

1.4.3 обігові кошти 8,17 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 

1.5 податок на додану вартість 334,06 

 
  

 

 

 

 



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 будівель вузлами комерційного обліку 

КП «Харківські теплові мережі» для споживачів  

смт Пісочин  

 

  грн/м3    
 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Група споживачів  

Населення 

1 Повна собівартість послуги, усього, зокрема: 83,13 

1.1 
собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
69,73 

1.2 
витрати на придбання холодної води для надання 

послуги з постачання гарячої води 
13,40 

1.3 решта витрат 0,00 

2 Витрати на відшкодування втрат 0,00 

3 Перерахування витрат 0,00 

4 Планований прибуток 1,97 

5 Тариф на послугу без ПДВ 85,10 

6 Податок на додану вартість 17,02 

7 Тариф на послугу з ПДВ 102,12 

  

  

 



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 будівель вузлами комерційного обліку 

КП «Харківські теплові мережі» для споживачів  

смт Пісочин 

 

  грн/м3   

№                           

з/п 
Статті витрат 

Група споживачів  

Населення 

1 Повна собівартість послуги, усього, зокрема: 86,02 

1.1 
собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
72,62 

1.2 
витрати на придбання холодної води для надання 

послуги з постачання гарячої води 
13,40 

1.3 решта витрат 0,00 

2 Витрати на відшкодування втрат 0,00 

3 Перерахування витрат 0,00 

4 Планований прибуток 2,04 

5 Тариф на послугу без ПДВ 88,06 

6 Податок на додану вартість 17,61 

7 Тариф на послугу з ПДВ 105,67 

  

 

 
 


