
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 

 

  



 

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 

 

 
 
 
 
 
 



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/м3 

№                           

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 

 

  



 

 

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/м3 

№                           

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 

 


