
 

Тарифи 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

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 Солоницівка 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
2 439,99 4 095,92  6 358,07 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
1 199,30 2 412,90 4 021,86 

транспортування теплової енергії 

без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних 

теплових пунктів,  грн за 1 Гкал 

(з ПДВ) 

1 218,66 1 660,99 2 314,18 

постачання теплової енергії без 

урахування витрат на утримання 

та ремонт індивідуальних 

теплових пунктів, без урахування 

витрат на оснащення будівель 

вузлами комерційного обліку, 

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

22,03 22,03 22,03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифи  

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

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 Солоницівка 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
2 567,33 4223,26 6 485,41 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
1 199,30 2 412,90 4 021,86 

транспортування теплової енергії з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових 

пунктів, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

1 346,00 1 788,33 2 441,52 

постачання теплової енергії без 

урахування витрат на утримання та 

ремонт індивідуальних теплових 

пунктів, без урахування витрат на 

оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку, грн за 1 Гкал  

(з ПДВ) 

22,03 22,03 22,03 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифи 

на послугу з постачання теплової енергії 

КП «Харківські теплові мережі» 

для споживачів смт Солоницівка 
 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі  

1 2 3 4 
Тариф на 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, 

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

2 439,99 4 095,92  6 358,07 

Тариф на 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,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

2 567,33 4223,26 6 485,41 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифи  

на послугу з постачання гарячої води 

КП «Харківські теплові мережі»  

для споживачів смт Солоницівка 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

Тариф 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, грн за 1 м куб. (з 

ПДВ) 

125,18 197,72 295,80 

Тариф 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, грн за 1 м куб. (з 

ПДВ) 

130,87 203,37 301,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


