
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 62 929,02    1 405,09         
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 52 647,37    1 181,07         

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 49 725,05    1 110,27         
1.1.2 витрати на електроенергію 2 922,32      65,25              

1.1.3
собівартість  теплової енергії власних  ТЕЦ,  ТЕС,  АЕС,  КГУ, у 
т. ч.: -               -                  

1.1.3.1
витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ -               -                  

1.1.4 вода для технологічних потреб та водовідведення 110,79         2,47                
1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 137,78         3,08                

1.2
прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 5 240,01      117,00            

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 1 142,56      25,51              
1.3.1 амортизаційні відрахування 806,66         18,01              
1.3.2 інші прямі витрати 335,90         7,50                
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 3 650,51      81,51              

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3 321,11      74,15              
1.4.2 інші витрати 329,40         7,36                

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 821,53      40,67              

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1 705,92      38,09              
2.2 інші витрати 115,61         2,58                
3 Витрати на збут, у т.ч.: 47,03           1,05                

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 44,79           1,00                
3.2 інші витрати 2,24             0,05                
4 Фінансові витрати -               -                  
5 Повна собівартість 64 797,58    1 446,81         
6 Витрати на покриття втрат -               -                  
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: -               -                  

7.1 податок на прибуток -               -                  
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди -               -                  
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) -               -                  

7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) -               -                  
8 Вартість  теплової енергії за відповідним тарифом 64 797,58    1 446,81         
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: 1 446,81         

9.1 Паливна складова 1 110,27         
9.2 Решта витрат, крім паливної складової 336,54            
10 Паливна складова, % 76,74              
11 Решта витрат, крім паливної складової, % 27,16              

12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 44 786,45    -                  
13 Рівень рентабельності, % -               -                  
14 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1 736,17         

Для потреб населення
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