
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 Пісочин 

   грн/Гкал 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію 

(послугу 

з постачання теплової енергії) (з 

ПДВ), зокрема: 

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

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 311,91 2 379,17 3 757,88 

1.2 

витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 

мережах 

343,06 554,56 839,38 

1.3 
планований прибуток, усього, 

зокрема: 
44,07 44,07 44,07 

1.3.1 податок на прибуток 7,93 7,93 7,93 

1.3.2 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
11,72 11,72 11,72 

1.3.3 обігові кошти 6,91 6,91 6,91 

1.3.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 17,51 

1.4 податок на додану вартість 339,81 595,56 928,26 

 
 

 

 

 

 



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 Пісочин 

   грн/Гкал 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію 

(послугу 

з постачання теплової енергії) (з 

ПДВ), зокрема: 

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

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 376,48 2 443,74 3 822,45 

1.2 

витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 

мережах 

343,06 554,56 839,38 

1.3 
планований прибуток, усього, 

зокрема: 
45,65 45,65 45,65 

1.3.1 податок на прибуток 8,22 8,22 8,22 

1.3.2 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
11,72 11,72 11,72 

1.3.3 обігові кошти 8,20 8,20 8,20 

1.3.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 17,51 

1.4 податок на додану вартість 353,04 608,79 941,49 

 
  

 

 

 

 



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 Пісочин  

       грн/м3 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
87,37 180,37 219,54 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

73,97 166,97 206,14 

1.2 

витрати на придбання холодної води для 

надання послуги з постачання гарячої 

води 

13,40 13,40 13,40 

1.3 решта витрат 0,00 0,00 0,00 

2 Планований прибуток 1,97 2,51 1,98 

3 Тариф на послугу без ПДВ 89,34 182,88 221,52 

4 Податок на додану вартість 17,87 36,58 44,30 

5 Тариф на послугу з ПДВ 107,21 219,46 265,82 

  

 
 

 



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 Пісочин 

       грн/м3 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
90,26 184,05 222,43 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

76,86 170,65 209,03 

1.2 

витрати на придбання холодної води для 

надання послуги з постачання гарячої 

води 

13,40 13,40 13,40 

1.3 решта витрат 0,00 0,00 0,00 

2 Планований прибуток 2,04 2,60 2,05 

3 Тариф на послугу без ПДВ 92,30 186,65 224,48 

4 Податок на додану вартість 18,46 37,33 44,90 

5 Тариф на послугу з ПДВ 110,76 223,98 269,38 

  

 

 
 


