
 

 

ПІСОЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 24 січня 2022 року      №3/1-22 

 

Про коригування та встановлення  

тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, 

постачання, тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії та послуги 

з постачання гарячої води для  

споживачів  смт.Пісочин 

 

 

 

        Розглянувши заяву Генерального директора КП «Харківські теплові 

мережі» від 24.12.2021 №01-12/14930 (вх.№02-30/1728 від 24.12.2021) та додані 

документи, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2019 №830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 

теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової 

енергії», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що затверджений Постановою КМУ №869 від 

01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги», постанови КМУ від 11.12.2019 №1182 «Про 

затвердження  Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових 

договорів про надання послуги з постачання гарячої води»,  Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №239 від 12.09.2018 «Про затвердження 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», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №130 від 05.06.2018 «Про затвердження Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності», з урахуванням рішень №23/1-21 від 

03.12.2021, №1/1-22 від 05.01.2022 Виконавчого комітету Пісочинської 

селищної ради та листа №70/8-9051 від 10.11.2021 Управління Служби безпеки 

України в Харківській області про неприпустимість необґрунтованого 

підвищення тарифів на послуги з теплопостачання для населення, керуючись 



пп.2 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Пісочинської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Скоригувати та встановити на території смт.Пісочин, Харківського району, 

Харківської області комунальному підприємству «Харківські теплові 

мережі» нові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води для категорій споживачів «Бюджетні установи» та 

«Інші споживачі (крім населення)» смт.Пісочин у розмірах згідно з 

додатками (Додатки 1-5) та відповідно до структури зазначених у інших 

додатках до цього рішення. 

2. Відмовити комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» у 

коригуванні та встановленні на території смт.Пісочин, Харківського району, 

Харківської області тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, нових тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для населення 

смт.Пісочин у розмірах зазначених у додатках до заяви від 24.12.2021 №01-

12/14930 (вх.№02-30/1728 від 24.12.2021).  

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

4. Генеральному директору КП «Харківські теплові мережі» у строк, що не 

перевищує 15 днів з дати введення встановлених тарифів  у дію, повідомити 

споживачів шляхом оприлюднення інформації з посиланням на це рішення 

про тарифи  в засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови О.В.Подшиваленка. 

 

 

 

 

    Селищний голова                                                               Олег ЧЕРНОБАЙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

 

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 селища Пісочин  

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Бюджетні установи 

(грн.) 
Інші споживачі (грн.) 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
3356,51 5247,36 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
2306,15 3872,46 

транспортування теплової енергії 

без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних 

теплових пунктів,  грн за 1 Гкал 

(з ПДВ) 

1028,34 1352,88 

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) 

22,02 22,02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 2 до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
                                         води для споживачів смт.Пісочин» 
 

 

 

 

 

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 селища Пісочин 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Бюджетні 

установи (грн.) 

Інші споживачі 

(грн.) 

Тариф на теплову енергію,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 
3435,94 5326,79 

виробництво теплової енергії,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 
2306,15 3872,46 

транспортування теплової енергії з 

урахуванням витрат на утримання та 

ремонт центральних теплових 

пунктів, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

1107,77 1432,31 

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) 

22,02 22,02 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 3 до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
                                                                                                                                                                         води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

Тарифи 

на послугу з постачання теплової енергії 

КП «Харківські теплові мережі» 

для споживачів селища Пісочин 
 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Бюджетні установи 

(грн.) 

Інші споживачі 

(грн.)  

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) 

3356,51 5247,36 

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) 

3435,94 5326,79 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Додаток 4 до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
                                                                                                                                                                         води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

 

 

Тарифи  

на послугу з постачання гарячої води 

КП «Харківські теплові мережі»  

для споживачів селища Пісочин 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Бюджетні 

установи (грн.) 

Інші споживачі 

(грн.) 

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) 

207,11 251,62 

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) 

211,63 255,11 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Додаток 5 до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  
тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  

води для споживачів смт.Пісочин» 
 

 

 

 

 

Тарифи 

на транспортування теплової енергії інших власників  

тепловими мережами КП «Харківські теплові мережі»  

 

 

 

Найменування тарифів 

Групи споживачів 

Бюджетні 

установи (грн.) 

Інші споживачі 

(грн.)  

Тариф на транспортування теплової 

енергії КП «Харківські теплові 

системи»,  

грн за 1 Гкал (з ПДВ) 

876,78 1199,80 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  
тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  

води для споживачів смт.Пісочин» 

 

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.Пісочин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

грн/Гкал 

№  

     з/п 
Статті витрат Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію (послугу 

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема: 

3 356,51 5 247,36 

1.1 повна собівартість теплової енергії  2 237,07 3 542,33 

1.2 витрати на відшкодування втрат 516,32 786,77 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 44,04 44,04 

1.4.1 податок на прибуток 7,93 7,93 

1.4.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 6,88 6,88 

1.4.4 інше використання прибутку 17,51 17,51 

1.5 податок на додану вартість 559,42 874,56 



Додаток  до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

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 сел.Пісочин 

 

 
 

грн/Гкал 

№ 

  з/п 
Статті витрат Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову 

енергію (послугу 

з постачання теплової 

енергії) (з ПДВ), зокрема: 

3 435,94 5 326,79 

1.1 
повна собівартість 

теплової енергії  
2 301,68 3 606,94 

1.2 
витрати на 

відшкодування втрат 
516,32 786,77 

1.3 перерахування витрат -0,34 -0,34 

1.4 
планований прибуток, 

усього, зокрема: 
45,62 45,62 

1.4.1 податок на прибуток 8,22 8,22 

1.4.2 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
11,72 11,72 

1.4.3 обігові кошти 8,17 8,17 

1.4.4 
інше використання 

прибутку 
17,51 17,51 

1.5 
податок на додану 

вартість 
572,66 887,80 

 

 

 



Додаток  до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

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 сел. Пісочин 

 

    грн/м3 

№      

          

          

 з/п 

Статті витрат Бюджетні  

установи 

Інші споживачі 

(крім населення) 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
170,08 207,74 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

156,68 194,19 

1.2 

витрати на придбання холодної води 

для надання послуги з постачання 

гарячої води 

13,40 13,55 

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 2,51 1,94 

5 Тариф на послугу без ПДВ 172,59 209,68 

6 Податок на додану вартість 34,52 41,94 

7 Тариф на послугу з ПДВ 207,11 251,62 

 

 

 

 

 



Додаток  до Рішення Виконавчого 

комітету Пісочинської селищної ради 

від 24 січня 2022 року, №3/1-22 
«Про коригування та  встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування, постачання,  

тарифів на послуги з постачання теплової  

енергії та послуги з постачання гарячої  
води для споживачів смт.Пісочин» 

 

 

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 сел. Пісочин 

 

    грн/м3 

№  

      

      

      

      

 з/п 

Статті витрат Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

(крім 

населення) 

1 
Повна собівартість послуги, усього, 

зокрема: 
173,76 210,65 

1.1 

собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

160,36 197,10 

1.2 

витрати на придбання холодної води для 

надання послуги з постачання гарячої 

води 

13,40 13,55 

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 2,60 1,94 

5 Тариф на послугу без ПДВ 176,36 212,59 

6 Податок на додану вартість 35,27 42,52 

7 Тариф на послугу з ПДВ 211,63 255,11 

 

 

 


