
Додаток 5

до Тимчасової методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу 

природного газу ( підпункт 3 пункту 8.6

глави 8

ПРОЕКТ

№ з/п
Показники (елементи витрат)

 річної планованої тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1000 м
3 1 767,46

2 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 2 371 051,47

2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 2 155 501,34

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 363 276,47

2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 343 025,13

2.1.1.2
вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на 

ремонт, інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 20 251,34

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 352 240,88

2.1.3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування
тис. грн 77 492,99

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 22 639,00

2.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 891 349,20

2.1.5.1 повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 913,11

2.1.5.2

витрати, пов’язані з експлуатацією 

газорозподільних систем, власником яких є 

держава

32 464,31

2.1.5.3

витрати на оплату оператору 

газотранспортної системи обсягу замовленої 

потужності в точках виходу з 

газотранспортної системи

тис. грн 829 633,22

2.1.5.4 інші витрати тис. грн 27 338,56

2.1.6
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників 

газу населенню
тис. грн 61 001,63

2.1.7 Сервісні центри з повірки та ремонту лічильників газу тис. грн 0,0

2.1.8

Компенсація недоотриманої тарифної виручки у звязку із 

зменшенням обсягів розподілу природного газу за 2017-

2018 рік

тис. грн 148 791,09

2.1.9
Компенсація різниці в цінах на газ для ВТВ та власних 

потреб за 2017 -2018 рік
тис. грн 238 519,92

2.1.10 Компенсація внесків на регулювання за 2018 рік тис. грн 190,16

2.2 Прибуток, усього тис. грн 215 550,13

2.2.1 у т. ч. податок на прибуток тис. грн 38 799,02

2.2.2 прибуток на капітальні вкладення тис. грн 45 278,00

Довідково:

Обсяг розподілу природного газу, усього 1000 м3 1 341 504,006

Розрахунок тарифу

на послуги розподілу природного газу

(без урахування ПДВ)

ПАТ "Черкасигаз" на 2019 рік

(найменування суб'єкта господарювання)


