
Додаток  10.3  

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

724,292 280,73

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 36,301 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

760,593 294,80

6 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема : 40,933 15,87

6.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів 33,563 13,01

6.2 податок на прибуток 7,370 2,86

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

801,526 310,67

9 Вартість послуги 801,526 х

10 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води х 310,67

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, 
зокрема: х 372,80

12 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку 
собівартості, Гкал 129 х

13 Обсяг споживання гарячої води відповідною категоією 
споживачів, тис. м куб. 2,580 х

14 Кількість абонентів, яким надаються послуги 42 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. 2,580 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 0,050

до рішення Виконавчого комітету
Вишневої міської ради
від   03.11.2021 року № 134/2

Розрахунок 
одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води 

для інших споживачів

Керуюча справами виконкому  Олена  ВДОВЕНКО

КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"
(найменування субєкта господарювання-виконавця послуг)

№ з/п Назва показника
Послуга з постачання 

гарячої води


	Лист13 (2)

