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\

структура тарифу на послугу з централiзованого постачання гарячоi води

Керуючий справами валентина Янзюк
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назва тrоказника

Послуга з постачання гарячоi води

за умови пlдключення

рушникосушильникiв
до системи гарячого

водопостачання

за умови вlдсутност1

рушникосушильникiв

грн/куб. м грн/куб. м
1 Собiвартiсть власноi тепловоi

енергii, врахована у
встановлених тарифах на
теплову енергiю для потреб
населеннrI

76,06 69,98

z. Витрати на придбання води на
послугу з централiзованого
постачання гарячоi води

15,85 15,85

_1 Решта витрат 0 0
1+ Собiвартiсть послуг 91,91 85,8з

Розрахунковий
усъого, у т.ч.

прибуток,
0 0

r1 1 чистий прибуток 0 0

5,2 податок на прибуток 0 0

5.з тариф на послугу 91,91 85 )8з
\I
J.--t податок на додану вартlсть 18,з 8 |7,I7

6 Тариф на послугу з ПЩВ 1.|0,29 103,00
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Щодаток 7

до рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради 10 вересня2020 poкyJф 198

Структура тарифу на теплову енергiю коNIунЕLлъного пiдприемства по експлуатацii
теплового господарства <<Тепловию) Старокостянтинiвськоi мiськоI ради для

багатоквартирного бУдинку з автономною системою оп€Lпення гIо вул. Попова, 6

Щля потреб населенняJ\ъ

з/п
на

тис, грн
на 1Гкал

1 2 aJ 4
1. Вироб,нича собiвартiстъ, у т.ч.: 5 1920 1з51,68

1.1 матерl€Lлън1прям1 т ч.ТИ."витра у бзз,90
1.1.1 витрати на rrаJIиво для виробництва тепловоi

енергii котельнями 5l5,24

930,8з

756,59

.21.1 ти на 51 12 75 0бa
J1.i вода для технологiчних потреб та

i5,38 22 5 8

.41.1 матерiали, запаснi частини та iншi матерiалънi
52,Iб 76,60

1.2 прям1 :итрlти на огIлату працi з вiдрахуваннями
на соцl€Lльн1 заходи 161,04 2з6,4в

1.3 1нш1 прям1 витрати, у т.ч.: 96,68 I41,96
i a.J 1 амортизацiйнi вiдрахування 82,80 I21,59
l.з.2 1нш1 прям1 витрати 8813, 20,з8
1.4 загалъновиробничi витрати, у т.ч. : 28,89

1 .4 1 витрати 
.на оплату працi з вiдрахуваннями на

соц1€LJIьн1 заходи 25,89

1.4.2 1нш1 витрати з,00 4,47
2 Адмiнiстративнi вич)ати, у т.ч 2з 88 35,06

2.1
соцiальнi

на звитрати оплату ацi наtIр вlдрахуваннями
захо 2з,88 з5,06

2.2 1нш1 витрати
aJ Витрати на збут, у т.ч.:

3.1 витрати 
.на оплату працi з вlдрахуваннями на

соцlальн1 заходи
з.2 1нш1 витрати
4 Фiнансовi витрати
5 Повна собiвартiсть 944,з9 Iз86,]4
7 Розрахунковий приб чтуток, у

7.1 гIодаток на прибуток
7.2 резервний фонд (капiтал) та девiденти

42,4I

3 8,00

Найменувеiння показникiв

,.r/


