
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 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію 

(послугу з постачання теплової 

енергії) (з ПДВ), зокрема: 

2 439,99 4 095,92 6 358,07 

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 314,38 2 325,71 3 666,51 

1.2 

витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 

мережах 

674,82 1 043,43 1 587,75 

1.3 
планований прибуток, усього, 

зокрема: 
44,13 44,13 44,13 

1.3.1 податок на прибуток 7,94 7,94 7,94 

1.3.2 
на розвиток виробництва 

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

1.3.3 обігові кошти 6,96 6,96 6,96 

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

1.4 податок на додану вартість 406,66 682,65 1 059,68 

 
 

 

 

 

 



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 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні 

установи 

Інші  

споживачі 

1 

Тариф на теплову енергію 

(послугу 

з постачання теплової енергії) (з 

ПДВ), зокрема: 

2 567,33 4 223,26 6 485,41 

1.1 повна собівартість теплової енергії  1 417,97 2 429,30 3 770,10 

1.2 

витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 

мережах 

674,82 1 043,43 1 587,75 

1.3 
планований прибуток, усього, 

зокрема: 
46,66 46,66 46,66 

1.3.1 податок на прибуток 8,40 8,40 8,40 

1.3.2 
на розвиток виробництва 

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

1.3.3 обігові кошти 9,03 9,03 9,03 

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

1.4 податок на додану вартість 427,88 703,87 1 080,90 

 
 

 

 

 

 



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 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

1 
Повна собівартість послуги, 

усього, зокрема: 
102,34 162,82 244,60 

1.1 

собівартість власної теплової 

енергії, врахована у 

встановлених тарифах на 

теплову енергію 

88,94 149,42 231,20 

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 1,98 1,95 1,90 

3 Тариф на послугу без ПДВ 104,32 164,77 246,50 

4 Податок на додану вартість 20,86 32,95 49,30 

5 Тариф на послугу з ПДВ 125,18 197,72 295,8 

  

 
 

 

 



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 

№                           

з/п 
Статті витрат 

Групи споживачів  

Населення 
Бюджетні  

установи 

Інші 

споживачі 

1 
Повна собівартість послуги, 

усього, зокрема: 
106,97 167,41 249,10 

1.1 

собівартість власної теплової 

енергії, врахована у 

встановлених тарифах на 

теплову енергію 

93,57 154,01 235,70 

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 2,09 2,07 2,1 

3 Тариф на послугу без ПДВ 109,06 169,48 251,20 

4 Податок на додану вартість 21,81 33,89 50,24 

5 Тариф на послугу з ПДВ 130,87 203,37 301,44 

  

 
 


