
 

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 Пісочин  

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
2 038,85 3 573,36 5 569,59 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
1 196,27 2 476,98 4 131,43 

транспортування теплової енергії 

без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних 

теплових пунктів,  грн за 1 Гкал 

(з ПДВ) 

820,55 1 074,35 1 416,13 

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 Пісочин 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
2 118,23 3 652,74 5 648,97 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
1 196,27 2 476,98 4 131,43 

транспортування теплової енергії з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових 

пунктів, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

899,93 1 153,73 1 495,51 

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 Пісочин 
 

 

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) 

2 038,85 3 573,36 5 569,59 

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) 

2 118,23 3 652,74 5 648,97 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тарифи  

на послугу з постачання гарячої води 

КП «Харківські теплові мережі»  

для споживачів смт Пісочин 

 

 

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) 

107,21 219,46 265,82 

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) 

110,76 223,98 269,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


