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Щодаток 8

до рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради 10 вересня2020 року }lb 198

структура тарифу на виробництво тепловоi енергii комуЕ€tльного пiдприемства
по експлуатацii теIrгIового господарства <<Тепловик> Старокостянтинiвськоi

мiсъкоi Ради для багатоквартирного будинку з автономною системою оп€LленIUI
по вул. Попова, 6

"r/

\р

\

.Щля потреб
населенняý з/п показникlвНайменуваннrI

тис. грн
на

на
1 Гкал

1 2 aJ 4
1 иробнича собiвартiсть, у т.ч.:в 904,85 |з28,69

1.1 прямi матерiальнi витрати, у т.ч.: бз2,78 929,19
1.1.1 витрати на паJIиво для виробництва тепловоТ

котельнями 5|5,24 ]56,59
.21.1 витрати на гlю 50,00 7з,42a
J1.1 вода для технологi чних потреб та водовiдведеннrl 15,з8 22,58
41.1 матерiали, запаснi частини та iншi матерiальнi

52,16 76,60

L2 прям1 ритрlти на оплату працi з вiдрахуваннями
на соцlаJIьнl заходи l47,з8 2|6,42

i.з 1нш1 прям1 витрати, у т.ч.: 96,68 147,97
1

aJ 1 амортизацiйнi вiдрахування 82,80 |2I,59
I.з,2 1нш1 прям1 витрати 13,88 20,38
I.4 агаJIьновиробничiз ти т ч.витра у 28,01 41,t2

1 4 1 витрати на оrlлату працi з вiдрахуваннями на
со 25 ,11 з6,86

\.4.2 iншi витрати 2,90 4 26
2 Адмiнiстр ативн1 т чвитрати, у ,э 1оLL)L-/ з2,7з

2.I
со заходи )) )q 1) ,71

2.2 1нш1 ати
1J в наз т.ч.:

з.1 витрати .на оплату працi з вiдрахуваннями на
соц1€lJIьнl заходи

з.2 1нш1

4 Фiнансовi



,{
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Керуючий справами

Продовження додатку 7

\

Валентина ЯНЗIоК

ý

1 2 з 4

1.з на розвиток виробництва (виробничi iнвестицii)

7.4 iнше використання прибутку
тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ).

(прибуток у

8 BapTicTb
тарифом

теплово1 фер_гii за вiдповiдним
944,з9 |з86,74

9 Обсяг реалiзацii
споживачам, Гкал

теплово1 енергii власним
681,00

10 Тариф на теплову енергiю, грн/Гкал |з86,74
Тариф на теплову енергiю, грн/Гкал з ПЩВ 16б4,0911.



Щодаток 9
до рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради 10 вересня2020 рокуJф 198

СТРУКТУРа ТаРифУ на постачаннrI тепловоi енергii комун€Lльного пiдприемства по
екс[Iý.атацii теплового господарства <<тепловию) Старокостянтинiвсъкоi мiсъкоi

РаДИ ДЛЯ баГатОкВартирного будинку з автономною системою о11алення
по вул. Попова, 6

s

ь

- \: J 1l

,Щля потреб населення
тис. грн на

piK на i Гкал

1 2 J 4
1. Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: 1 5 66 22,99

1.1 IIрям1 матерlаJIьнl витрати, у т.ч. : t,72 1 64)

1.i.1 витрати на папиво дJuI виробництва тепловоi
енергii котельнями

-,]
л.i .2 витрати на електроенергlю |,I2 |,64
1.1.з вода

водо
для технологiчних потреб та

|.1,.4 матерiали, запаснi частини та iншi матерiальнi
ресурси

|.2 прямi витрати на оплату працi з вiдрахуваннrlми
на соцiальнi заходи 1з,66 20,06

1.з 1нш1 прям1 витрати, у т.ч.:

1.з. 1 амортизацiйнi вiдрахування
I.э.l 1нш1 прям1 витрати
1.4 заг€Lпьновиробничi витрати, у т.ч. : 0,88 i 29,

1 4 i витрати на оплату гIрац1 з вlдрахуваннями на
соцiальнi заходи 0,78 |,|4

L1.2 1нш1 витрати 0,10 0 1 5)

2 Адмiнiстративнi витрати, у т.ч.: 1,59 2,зз
2.| витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на

н1 заходи 1,59 .1 a?,L)э э

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

3.i витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи
1нш1 витрати

4 Фiнансовi витрати
5 Повна собiвартiсть 17,25 25,з2
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Керуючий справами

Продовження додатка 8

Валентина ЯНЗIоК

1 2 a
J 4

5 Повна собiвартiсть 927,74 1збI,42
6 Витрати на rтокриття втрат
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

7.| податок на прибх,ток.

7.2 резервний фонд (капiтал) та девiденти
1.3 на розвиток виробництва (виробничi iнвестицiТ)
7.4 iнше використаннrI прибутку (прибуток у

тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)
8 BapTicTb тепловоi енергii за вiдповiдним тарифом 92],I4
9 Обсяг реалiзацii тепловоi енергii власним

споживачам, Гкал 681,00
l-

1з61,,41
ч

10. Тариф на теплову енергiю, грн/Гкал без ПДВ Iз61^,42

11 Тариф на теfIлову енергiю, грн/Гка;r з ПЩВ Lбзз,7|
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