
Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 492.47 5 393.26 3 403.87

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 831.26 4 407.30 2 771.01

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 79.26 87.55 65.29

1.4.1 податок на прибуток 14.27 15.77 11.76

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 13.20 12.96 12.62

1.4.3 обігові кошти 27.93 35.97 19.52

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 582.08 898.88 567.31

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 м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат

грн/Гкал



грн/Гкал

Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 645.33 5 546.12 3 556.73

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 831.26 4 407.30 2 771.01

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 206.64 214.93 192.67

1.4.1 податок на прибуток 37.20 38.70 34.69

1.4.2
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції)
117.65 117.41 117.07

1.4.3 обігові кошти 27.93 35.97 19.52

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 607.56 924.36 592.79

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,

з урахуванням витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/Гкал

Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 601.56 5 502.35 3 512.96

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 920.01 4 496.05 2 859.76

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 81.42 89.71 67.45

1.4.1 податок на прибуток 14.66 16.16 12.15

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 13.20 12.96 12.62

1.4.3 обігові кошти 29.70 37.74 21.29

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 600.26 917.06 585.49

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 будівельвузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/Гкал

Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 754.42 5 655.21 3 665.82

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 920.01 4 496.05 2 859.76

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 208.80 217.09 194.83

1.4.1 податок на прибуток 37.59 39.09 35.08

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 117.65 117.41 117.07

1.4.3 обігові кошти 29.70 37.74 21.29

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 625.74 942.54 610.97

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,

з урахуванням витрат на оснащення будівельвузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/Гкал

Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 548.44 5 449.23 3 459.84

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 876.79 4 452.83 2 816.54

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 80.37 88.66 66.40

1.4.1 податок на прибуток 14.47 15.97 11.96

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 13.20 12.96 12.62

1.4.3 обігові кошти 28.84 36.88 20.43

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 591.41 908.21 576.64

Структура тарифів

на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) 

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів,

без урахування витрат на оснащення будівельвузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/Гкал

Бюджетні 

установи

Інші 

споживачі

(крім 

населення)

Релігійні 

організації

1

Тариф на теплову енергію (послугу

з постачання теплової енергії) (з ПДВ), 

зокрема:

3 701.30 5 602.09 3 612.70

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 876.79 4 452.83 2 816.54

1.2 витрати на відшкодування втрат

1.3 перерахування витрат -0.13 -0.47 0.26

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 207.75 216.04 193.78

1.4.1 податок на прибуток 37.40 38.90 34.89

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 117.65 117.41 117.07

1.4.3 обігові кошти 28.84 36.88 20.43

1.4.4 інше використання прибутку 23.86 22.85 21.39

1.5 податок на додану вартість 616.89 933.69 602.12

Структура тарифів

на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) 

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів,

з урахуванням витрат на оснащення будівельвузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/м
3

Бюджетні 

установи

Інші споживачі

(крім населення)

1 Повна собівартість послуги, усього, зокрема: 145.91 202.21

1.1
собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію
132.51 188.81

1.2
витрати на придбання холодної води для надання 

послуги з постачання гарячої води
13.40 13.40

1.3 решта витрат

2 Витрати на відшкодування втрат

3 Перерахування витрат

4 Планований прибуток, усього, зокрема: 3.70 3.75

4.1 податок на прибуток

4.2 прибуток у тарифі на теплову енергію 3.70 3.75

5 Тариф на послугу без ПДВ 149.61 205.96

6 Податок на додану вартість 29.92 41.19

7 Тариф на послугу з ПДВ 179.53 247.15

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 м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/м
3

Бюджетні 

установи

Інші споживачі

(крім населення)

1 Повна собівартість послуги, усього, зокрема: 150.06 206.01

1.1
собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію
136.66 192.61

1.2
витрати на придбання холодної води для надання 

послуги з постачання гарячої води
13.40 13.40

1.3 решта витрат

2 Витрати на відшкодування втрат

3 Перерахування витрат

4 Планований прибуток, усього, зокрема: 3.81 3.84

4.1 податок на прибуток

4.2 прибуток у тарифі на теплову енергію 3.81 3.84

5 Тариф на послугу без ПДВ 153.87 209.85

6 Податок на додану вартість 30.77 41.97

7 Тариф на послугу з ПДВ 184.64 251.82

Додаток 25

до рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради 

від ______________ №_____ 

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 м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/м3

Бюджетні 

установи

Інші споживачі

(крім населення)

1 Повна собівартість послуги, усього, зокрема: 148.04 204.16

1.1
собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію
134.64 190.76

1.2
витрати на придбання холодної води для надання 

послуги з постачання гарячої води
13.40 13.40

1.3 решта витрат

2 Витрати на відшкодування втрат

3 Перерахування витрат

4 Планований прибуток, усього, зокрема: 3.76 3.80

4.1 податок на прибуток

4.2 прибуток у тарифі на теплову енергію 3.76 3.80

5 Тариф на послугу без ПДВ 151.80 207.96

6 Податок на додану вартість 30.36 41.59

7 Тариф на послугу з ПДВ 182.16 249.55

Структура тарифів

на послугу з постачання гарячої води

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів,

без урахування витрат на оснащення будівельвузлами комерційного обліку

КП «Харківські теплові мережі»

для споживачів м. Харкова 

№                           

з/п
Статті витрат



грн/Гкал

1
Тариф на транспортування теплової енергії 

тепловими мережами ліцензіата з ПДВ
967.99

1.1 повна собівартість теплової енергії 764.05

1.2 витрати на відшкодування втрат -0.31

1.3 перерахування витрат

1.4 планований прибуток, усього, зокрема: 42.92

1.4.1 податок на прибуток 7.73

1.4.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 11.72

1.4.3 обігові кошти 5.96

1.4.4 інше використання прибутку 17.51

1.5 податок на додану вартість 161.33

№                           

з/п
Статті витрат

Структура тарифів

на транспортування теплової енергії інших власників

тепловими мережами КП «Харківські теплові мережі»

для ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»

Бюджетні 

установи



 


