
ПРОЕКТ

№ з/п Одиниці виміру
Значення 

показників

1 грн за 1 м
3
 на місяць 1,18

2 тис. грн 1 574 507,14

2.1 тис. грн 932 952,92

2.1.1 тис. грн 352 936,11

2.1.1.1 тис. грн 331 631,65

2.1.1.2 тис. грн 21 304,46

2.1.2 тис. грн 343 761,00

2.1.3 тис. грн 22 639,00

2.1.4 тис. грн 213 616,81

2.1.4.1 тис. грн 75 627,42

2.1.4.2 тис. грн 1 913,11

2.1.4.3 тис. грн 13 039,00

2.1.4.4 тис. грн 61 001,63

2.1.4.5 тис. грн 62 035,65

2.2 тис. грн 641 554,22

2.2.1 тис. грн 115 479,76

2.2.2 тис. грн 45 278,00

2.2.3 тис. грн 148 791,09

2.2.4 тис. грн 238 519,92

2.2.5 тис. грн 190,16

2.2.6 тис. грн 93 295,29

Довідково:

1000 м
3
 на рік 1 338 063,322

Показники (елементи витрат)

 річної планованої тарифної виручки

          повірка та ремонт лічильників

          витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

          лічильників

          витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню

          інші витрати

           вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,

           інші матеріальні витрати)                                 

Витрати на оплату праці

Амортизаційні відрахування

Інші витрати, усього

у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Матеріальні витрати, усього

у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі

           втрати, та власні потреби

у т. ч.: податок на прибуток

          прибуток на виробничі інвестиції

 Планована річна замовлена потужність розподілу природного газу, усього

Планований прибуток, усього

          компенсація недоотриманої тарифної виручки у зв'язку  із зменшенням                                                              

обсягів розподілу природного газу за 2017-2018 рік

         компенсація різниці в цінах на газ для ВТВ та власних потреб за 2017-2018 рік 

         рентабельність оператора ГРМ

         компенсація внесків на регулювання за 2018 рік

Додаток 5

Розрахунок тарифу

на послуги розподілу природного газу

(без урахування ПДВ)

ПАТ "Черкасигаз" на 2019 рік

(найменування суб'єкта господарювання)

до Методики  визначення та розрахунку 

тарифу на послуги розподілу природного 

газу (пункт 6 розділу VIII)

Тариф на послуги розподілу природного газу 

Планована річна тарифна виручка, усього

Повна планована собівартість, усього


