
 

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.Пісочин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

грн/Гкал 

№  

     з/п 
Статті витрат Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема: 

3 356,51 5 247,36 

1.1 повна собівартість теплової енергії  2 237,07 3 542,33 

1.2 витрати на відшкодування втрат 516,32 786,77 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 44,04 44,04 

1.4.1 податок на прибуток 7,93 7,93 

1.4.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 6,88 6,88 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 

1.5 податок на додану вартість 559,42 874,56 



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 сел.Пісочин 

 

 
 

грн/Гкал 

№ 

  з/п 
Статті витрат Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову 

енергію (послугу 

з постачання теплової 

енергії) (з ПДВ), зокрема: 

3 435,94 5 326,79 

1.1 
повна собівартість 

теплової енергії  
2 301,68 3 606,94 

1.2 
витрати на 

відшкодування втрат 
516,32 786,77 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 
планований прибуток, 

усього, зокрема: 
45,62 45,62 

1.4.1 податок на прибуток 8,22 8,22 

1.4.2 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 8,17 8,17 

1.4.4 
інше використання 

прибутку 
17,51 17,51 

1.5 
податок на додану 

вартість 
572,66 887,80 

 

 

 

 



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 сел. Пісочин 

 

    грн/м3 

№      

          

          

 з/п 

Статті витрат Бюджетні  

установи 

Інші споживачі 

(крім населення) 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
170,08 207,74 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

156,68 194,19 

1.2 

витрати на придбання холодної води 

для надання послуги з постачання 

гарячої води 

13,40 13,55 

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 2,51 1,94 

5 Тариф на послугу без ПДВ 172,59 209,68 

6 Податок на додану вартість 34,52 41,94 

7 Тариф на послугу з ПДВ 207,11 251,62 

 

 

 

 

 



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 сел. Пісочин 

 

    грн/м3 

№  

      

      

      

      

 з/п 

Статті витрат Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

(крім 

населення) 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
173,76 210,65 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

160,36 197,10 

1.2 

витрати на придбання холодної води для 

надання послуги з постачання гарячої 

води 

13,40 13,55 

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 2,60 1,94 

5 Тариф на послугу без ПДВ 176,36 212,59 

6 Податок на додану вартість 35,27 42,52 

7 Тариф на послугу з ПДВ 211,63 255,11 

 

 

 

 


