УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН
СОЛОНИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
21.01.2022 року

№ 73

Про
встановлення
для
КП
«Харківські
теплові
мережі»
тарифів на теплову енергію, її
виробництво,
транспортування,
постачання, тарифів на послуги з
постачання теплової енергії та
послуги з постачання гарячої води
для
потреб
населення
Солоницівської
селищної
територіальної громади
Розглянувши заяву комунального підприємства «Харківські теплові
мережі» від 24.12.2021 року № 01-12/14931 про встановлення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифів на
послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для
потреб населення Солоницівської селищної територіальної громади, додані
розрахунки щодо економічного обґрунтування витрат на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії, розрахунки щодо
економічного обґрунтування витрат на послуги з постачання теплової енергії
і постачання гарячої води, лист комунального підприємства «Харківські
теплові мережі» від 06.01.2022 № 07-12/102 про відсутність зауважень та
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо розміщеної
інформації про намір зміни тарифів шляхом їх коригування, на виконання
Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань
у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 років, укладеного 30.09.2021, та відповідно
до статей 7, 8, 21, Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Закону України «Про теплопостачання», керуючись п.п. 2 п. «а» ст.28, 51-53,

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,
абзацом 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 Солоницівської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1.
встановити на території Солоницівської селищної територіальної
громади для комунального підприємства «Харківські теплові мережі» на
опалювальний період 2021/2022 рр. економічно обґрунтовані тарифи на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифи на
послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для потреб
населення в розмірах відповідно до структури згідно з додатками 1-4;
2.
застосовувати на території Солоницівської селищної територіальної
громади для комунального підприємства «Харківські теплові мережі» на
опалювальний період 2021/2022 рр. тарифи на послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води для потреб населення в розмірах, що діяли в
кінці опалювального періоду 2020/2021 рр., а саме:
2.1.
на послугу з постачання теплової енергії - 1539,50 грн/Гкал. з
урахуванням податку на додану вартість;
2.2. на послугу з постачання гарячої води:
- за умови підключення рушникосушильників до системи централізованого
постачання гарячої води - 93,22 грн за 1 куб. м. з урахуванням податку на
додану вартість;
- за відсутності рушникосушильників - 86,32 грн за 1 куб. м. з урахуванням
податку на додану вартість»;
3.
різниця, що виникає між розміром економічно обґрунтованих тарифів
та тарифів, що застосовуватимуться до населення в опалювальному
періоді 2021/2022 рр., підлягає відшкодуванню відповідно до статті 15
Закону України «Про ціни та ціноутворення» за рахунок коштів бюджету
Солоницівської селищної ради;

4.
відділу організаційно-інформаційної
роботи та документообігу
Солоницівської селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення
шляхом розміщення на офіційному сайті територіальної громади;
5.
дане рішення набуває чинності з 01.02.2022;
6.
відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника
відділу з питань ЖКГ та управління комунальною власністю В. ХАРЧЕНКО
та начальника юридичного відділу Д. ТКАЧА;
7.
контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови з питань ЖКГ, транспорту та благоустрою О. ЗАВАЛІЯ.

Селищний голова

Андрій ЛИТВИНОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Солоницівської селищної ради
від 21 січня 2022 року № 73

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 Солоницівка
грн/Гкал
Групи споживачів
№
з/п

Статті витрат

Населення

Тариф на теплову енергію (послугу з
постачання теплової енергії) (з ПДВ), зокрема:

2 297,82

1.1

повна собівартість теплової енергії

1 243,98

1.2

витрати на відшкодування втрат

1.3

перерахування витрат

-0,34

1.4

планований прибуток, усього, зокрема:

44,10

1

627,11

1.4.1 податок на прибуток

7,94

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

11,72

1.4.3 обігові кошти

6,93

1.4.4 інше використання прибутку

17,51

1.5

податок на додану вартість

382,97

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Солоницівської селищної ради
від 21 січня 2022 року № 73

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 Солоницівка
грн/Гкал
Групи споживачів
№
з/п

Статті витрат

Населення

Тариф на теплову енергію (послугу
з постачання теплової енергії) (з ПДВ),
зокрема:

2 425,25

1.1

повна собівартість теплової енергії

1 347,64

1.2

витрати на відшкодування втрат

1.3

перерахування витрат

-0,34

1.4

планований прибуток, усього, зокрема:

46,63

1

1.4.1 податок на прибуток
1.4.2

на розвиток виробництва (виробничі
інвестиції)

627,11

8,40
11,72

1.4.3 обігові кошти

9,00

1.4.4 інше використання прибутку

17,51

1.5

податок на додану вартість

404,21

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Солоницівської селищної ради
від 21 січня 2022 року № 73

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 Солоницівка
грн/м3
Групи споживачів

№
з/п

Статті витрат

Населення

Повна собівартість послуги, усього, зокрема:

97,04

1.1

собівартість власної теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на теплову енергію

83,64

1.2

витрати на придбання холодної води для надання
послуги з постачання гарячої води

13,40

1

1.3 решта витрат

0,00

2

Витрати на відшкодування втрат

0,00

3

Перерахування витрат

0,00

4

Планований прибуток

1,98

5

Тариф на послугу без ПДВ

99,02

6

Податок на додану вартість

19,80

7

Тариф на послугу з ПДВ

118,82

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Солоницівської селищної ради
від 21 січня 2022 року № 73

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 Солоницівка
грн/м3
Групи споживачів

№
з/п

Статті витрат

1

Повна собівартість послуги, усього, зокрема:

собівартість власної теплової енергії,
1.1 врахована у встановлених тарифах на теплову
енергію
витрати на придбання холодної води для
1.2
надання послуги з постачання гарячої води
1.3 решта витрат

Населення
101,68
88,28

13,40
0,00

2

Витрати на відшкодування втрат

0,00

3

Перерахування витрат

0,00

4

Планований прибуток

2,09

5

Тариф на послугу без ПДВ

103,77

6

Податок на додану вартість

20,75

7

Тариф на послугу з ПДВ

124,52

