
Додаток _10.2

тис. грн. грн./ м куб.
1 2 3 4

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів

1 000,852 129,31

2 Витрати на утримання абонентської служби, зокрема : 0,000 0,00
2.1 витрати на оплату праці 0,000 0,00
2.2 внески на соціальні заходи 0,000 0,00
2.3 інші витрати абонентської служби 0,000 0,00

3 Витрати на придбання холодної води для надання 
послуги з постачання гарячої води 108,902 14,07

4 Решта витрат, крім послуг банку та інших установ із 
приймання і перерахування коштів споживачів 0,000 0,00

5
Собівартість послуг без урахування без послуг банку та 
інших установ із приймання і перерахування коштів 
споживачів

1 109,754 143,38

6 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема : 65,627 8,48

6.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів 53,812 6,95

6.2 податок на прибуток 11,815 1,53

7 Послуги банку та інших установ із приймання і 
перерахування коштів споживачів 0,000 0,00

8
Повна собівартість послуг з урахуванням послуг банку та 
інших установ із приймання і перерахування коштів 
споживачів

1 175,381 151,86

9 Вартість послуги 1 175,381 х

10 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води х 151,86

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, 
зокрема: х 182,23

12 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку 
собівартості, Гкал 387 х

13 Обсяг споживання гарячої води відповідною категоією 
споживачів, тис. м куб. 7,740 х

14 Кількість абонентів, яким надаються послуги 15 х

15 Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у 
наданні послуг, зокрема : х

15.1 абонентська служба х
15.2 решта працівників, задіяних у наданні послуг х

16 Середньорічна кількість позаштатних працівників, 
задіяних у наданні послуг, зокрема : х

16.1 абонентська служба х
16.2 решта працівників, задіяних у наданні послуг х
17 Середньомісячна заробітна плата, грн. х
18 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м куб. х
19 Вартість 1 м куб. холодної води без ПДВ, грн. 14,07 х

20 Відсоток послуг банку та інших установ із приймання і 
перерахування коштів споживачів, % 0,00 х

21 Питомі норми, враховані у планованих тарифах на 
послуги з постачання гарячої води, Гкал/м куб. х 0,05

до рішення Виконавчого комітету
Вишневої міської ради
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