
  Додаток 15-3                

2017р.
розпор. № 1340    від 

26.10.2017р. діюча
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал
1 2 3 4
1 Планована виробнича собівартість, у т. ч.: 1 474,02 1 398,70

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 321,44 889,79
1.1.1 На придбання палива 1 260,63 792,12
1.1.2 На оплату послуги з транспортування природного газу 15,71
1.1.3 На оплату послуги з розподілу природного газу 39,22
1.1.4 На придбання електроенергії для технологічних потреб 58,88 37,99
1.1.5 На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 1,04 2,15
1.1.6 На придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання 0,00
1.1.7 На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

1.1.8 На теплову енергію, вироблену власними установками, що 
використовують альтернативні джерела енергії

1.1.9 На транспортування теплової енергії іншими суб'єктами 
господарювання

1.1.10 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,89 2,60
1.2 Прямі витрати на оплату праці 25,05 58,64
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 127,54 450,27

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 5,41 12,90
1.3.2 Амортизація 13,32 15,85
1.3.3 На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: 87,44

1.3.3.1 Понаднормативні втрати 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 108,81 334,08
1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.4.1 На оплату праці 
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи
1.4.3 Інші витрати

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 27,35 94,96
2.1 На оплату праці 10,01 61,76
2.2 Відрахування на соціальні заходи 2,20 13,59
2.3 Інші витрати 15,14 19,61
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 На оплату праці 
3.2 Відрахування на соціальні заходи
3.3 Інші витрати
4 Інші операційні витрати
5 Фінансові витрати 
6 Повна собівартість 1 501,37 1 493,66
7 Витрати на відшкодування втрат
8 Перерахування витрат
9 Планований прибуток, у т.ч.: 59,75

9.1 Податок на прибуток 0,00
9.2 Резервний капітал та дивіденди

9.3 На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

9.4 На забезпечення обігових коштів 59,75
9.5 Інше використання прибутку 
10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1 501,37 1 553,41
11 Податок на додану вартість 300,27 310,68
12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1 801,64 1 864,09

Структура тарифів на теплову енергію/комунальну 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  для  категорії 
споживачів-  бюджетні установи та організації

(заповнюється окремо для кожної категорії споживачів, окремо по кожному будинку в разі наявності автономних систем 
опалення )

                ТОВ "ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС"        

№ з/п Найменування показників 

Необхідність зміни тарифів пов’язана із зміною прорядку формування тарифів та із зростанням цін на природній газ,  та 
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