


пояснювальна записка

Приватне акшiонерне товариство <Енергiя> згiдно Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни Ng869 вiд 0l
червнrI 20l lp. <Про забезпечення единого пiлхолу ло формування тарифiв на житлово-комунальнi послуги)
(налалi Постанова J\b869) надас на розгляд Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi' MicbKoi ради розрахунковi
матерiали, щодо встановлення тарифiв на теплову енергiю, iТ вирtlбничтво, транспортування та постачання,
послуги з постачання тепловоТ енергii та постачання гарячоi води. розрахованi 1 вiлповiдностi ло Порялку

формування тарифiв на теплову енергiю, ii виробничтво, транспор,t,ування та посIачання. Ilосjlуl,и з llосl,ачання
тепловоТ енергii i постачання гарячоi вtlли.

ПрАТ <Енергiя> е власником лiцензiй на виробничтво тепловOi' енергiI. ii' r,ранспсlртування тегl-r()вими
мережами та постачання тепловоТ енергii, а також здiйснюс iншч дiяльнiсть: налас послуl,и з I-{O la IBlt;
виробля€ хiмочишену воду. яка використовусться як на власнi потреби так iд.llя iнших спо,кttвачiв.

.Теплова qнергiя llос,гаLlа€,гься на потреби оIlалення il,аря,tоt,о водопостачання лJlя ttо,греб насе. Iення.
бюдritетних органiзачiй ,га iнших споживачiв п,r. Обухiв,

Станом на кiнець року в експ.lуатаuii'знаходиlься котельня tЗ парових котлiв та 2 вопогрiйних когла).
станцiя хiмводоочищення. компресорна станцiя (лiяльнiсть припинена), вузли облiку технiчноi'води,
газорозподiльчий пунктта вузол облiку природного газу. станчiя оltишення стi,tних вtlд, уззуlцg господарство.

Загальна довжина власних теплових мереж в лвотрубному об.lисленнi складас: 2,147 км. Встансlвлена
потужнiсть джерел теплQпостаllання пiдприсмства З50 Гкал"годину. Теплове навантаження об'с-ктiв
теплоспоживання власних споживачiв - 29,9 Гкал/год. у процентному спiввiлношеннi: населення 7З,] О/о,

бюджетнi установи 5,2%, iншi споживачi -2|,05%.
.Пiлприсмство забезпечу€ теплом 9453 абонента, у т.ч. населення - фiзичнi особи - 9397, бюлжетнi

установи l, iншi споживачi - 55. Кiлькiсть встановлених лiчильникiв тепла у житлових булинках (станом на

кiнець року) склалае 9'7О/о вiд загальноТ кiлькостi житлових булинкiв.

На сьогоднiшнiй день на пiдприемствi дiють тари(lи за,l,верлжеtti рiulенням Викtlнавчtlгil ксlvi,ге,t,r

ОбухiвськоТ MicbKoT рали Nч 64 l вiд 06.12,20l 8р. на комуна.rtьнi ll()cJly1,11 з tlett t,I:lati,зtlBillloI,() ollit]lclitlя га

постачання гарячоi води для населення, та тарифи затвердженi рiшенням Ns 5ll вiл 27.10.202 lp Виконirвчоt,о
KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради для населення iLле не застосовуються, та тарифи затверлженi рiшенням Лч

556 вiд 24.11,202l р. лля потреб бюджетних установ, та тарифи за,гверлженi рiшенням N9 63 l вiд 28.12.202 lp.
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради на поста!iання тепловоТ енергiТ iншим споживачам, а саме:

-Тариф на виробничтtsо.,гранспортування та гlостачання t,еп.ltовоl'енергii. з ченгралiзованого опаJlення дJlя
населення l99 1,0б грнiГкал з Пl{В;

-Тариф на виробниuтво, транспорт},вання та постаtiангtя теlt-повоi енергii'для бю.l;аtетни\ _yстltll(!в тц

органiзачiй 4044,49 грн/Гкал з l1fiВ :

-Тариф на виробниuтво. транспортування та постачання тепловоТ енергii для iнших споживачiв б lЗ2,5З
грн/Гкал з ПДВ:

-Тариф на виробништво, транспортування та постачання тепловоТ енергii для iнших споя<ивачiв (власними
тепломережами) 5 l20,60 грн/Гкал з ПЩВ;

-Тариф для населення з постачання гарячоТ води за умови пiлклк)чення рушникосушильникiв до систем
гарячого водопостачання за l куб.м l 2 1,1 0 грн. з ПfiВ

-Тариф для населення з постачання гарячоi води за вiлсутнtlстi рушникос)Ltlильникiв за l куб.м ll2,12
грн. з ПЩВ

-Тариф на послугу постачання гарячоi'води для бюлжетних усl,анов в будинках з IТП 2l(),74 грн. з ГlДВ
-Тариф на послугу постача ння гаряч оI води для бюджетн их установ Ь булин ках l ЦТП 2 l 4 л 74 гр н. r l Iд{В
-Тариф на послугу постачання гаря.tоi води для iнших споживачiв в булинках з lТП З04,34грн. з П/{I3
-Тариф на послугу постачання гарячоi води для iнших спожива.tiв в булинках з l-{ТГl 308л4 lгрн. з ГIЛВ

Вiдповiдно до вимог Закону, УкраТни <Про жи,l,.lttlво-комунtlrlьнi послуглl> ,t,a Пtiсt,ilнtlви Ns869 ГlрА l

<Енергiя> пi;tготувало HoBi розрахункlr гарифiв на rett.itoBy eHt,pI,ito, iT виробнrrLt,гво, l,рансIlор,гування га

постачання лля спожива,t iB м.Обухiв.
Формування тарrлфiв на планований перiо.л 2022-202Зр,р. на теплов1 енергiю, iT виробниttтво,

транспортуваitня та постаrIання} послуги з постаtlання тепловоi енергiТ проведено згiдно ло розроблеtIих та
затверджених рiшенням Виконавчого коплiтету ОбухiвськоТ MicbKoi рали ЛЬ 246 вiд06.09.2022р, рiчних планiв ij'
виробництва, транспортування та постачання. екtlномiчно обгрунтованих планових питомих норм
затверджених рiшенням Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськilТ мiськоl'рали Nч 265 вiд 04.10.2022p. витрат пiulива.
електричноi енергii та води на пiдставi державних ,га гаJlузевих нормативiв витрат i втрат pecypciB з

урахуванням вiдповiдних методик. технiкt_l-економiчних розрахункiв. ra iнших виграт iBTpaT вiдповi.ttнtl .-ltl

прогнозованих цiн на матерiальнi ресурси та послуги у пJIанованому перiолi.
При виробництвi тепловоТ енергiТ Bci прямi витрати розподiляються вiдносно вiлпуску тепловоj'енергii

з колекторiв. При транспортуваннi тегшовоi енергiТ Bci прямi витрати розполiляються згiдно корисного вiлпуску
тепловоТ енергii з урахуванням втрат в теплових мережах. При поста.tаннi тепловоi енергii Bci прямi витрати

розполiляються згiдно корисного вiлпуску тепловоТ енергii споживачам,

При розрахунку па,lивно-енергетиtIноiскладовоiтарифу бу-,rи викорltсIанi н;tст_чгrнi шiни r,a таiриtРи



цiна природного газу логовору з 'I OI] (Га,]опостаtlальна органiзачiя кНафтогаз 'I'рейлiнг> обсяг l

(фiкссlваний). який ,tакладена в тари(li д.пя населення б ]l9,9 l грн. без П!В за l000 м.ку,б., та
скJlадаt,ться з наступних цiн: б l 8З"3З грн. без П!В за l000 м.куб. KpiM того тариф на пOслугу
транспортування та Koe(liuit,HTy становить l36.576 грн. без ПЩВ;
uiHa приролного газу згiднсl договору з ТОВ кГазопостачаrьна орtанilаuiя r<Нафтогаз Трейлiнt,> обсяг
lIl (фiксований). який закладена в тарифi д-пя бкlджетних орlанiзачiй ск.itадаt lЗ ]94,9I гpH. без ПfiВ за

l000 м.куб., та складасться з наступних цiн: l3658,З3 грн. без ПДВ за l000 м.кчб. KpiM того тариф на
послугу транспортування та коефiцiснту становить lЗ6,576 грн. без П!В;
чiна приролного газу згiдно договору з ТОВ кГазопостачальна органiзачiя <Нафтогаз Трейлiнг> обсяг
II (не фiксований), яка закладена в тарифi для iнших споживачiв З2 074,50 tpH. без I1ЛВ за l000 м.куб..
та складасться з наступних цiн: Зl9З7,92 грн. без ПДВ за 1000 м.куб. к1-1iп,t того,гариф на Il0с_цуг\,

транспортування та коефiчiенту становить l36.576 грн. без ГlfiВ:
BapTicтb розполiлу природного газ) на piK склалаt 22794 тчс, грrr. без IIfiB

lвняння BapTocтl паливно| складовоl для населе
Затвер;tжений
тари(l в 202 l

роцi
l ЦqpTr.ro .u,r),, .pn.", 8 ]61,41 6 ] 83,33 ]< ]

2 Транспортування газ), грн./тис.м,' без liflB l]4 lб l ]6.58 l0.0
J Розподiл газу,. гpH./r ис.м' без IlЩВ т l 0 l],8_5 l 86],зб 83,9

4
I,IiHa газу з транспортуванtlям та розполiлом,
грн./тис.м'' без ПДВ

9 э98,42 8 |82,27
l2,9

5 Рiчна кiлькiсть газу. тис.1\,I 8 7з6.20 9з01,561 4,8

6 Рiчна BapTicTb палива, тис.грн. 82 l06.44 76 l5],02 -8,8

7 Корисний вiлпуск нttселення, Гкirл 53 550,05 56 l 28,50 4,8

8 BapTicTb палlrва на l Гrсал I 5l] r7 I]_56,8з 1 -lз,0

Розрахунок електричноi енергiТ для технологi,rних потреб вiдповiдно Поря.,iку визнаlIа(ться як середнс
арифметlтчне значення, розраховане iз цiни електричноТ енергiТ, шо дiяла у Ko;KHo\t) iз б к;tлеtrдарttих п,r iсяttiв,
що передують мiсяцю подання тарифiв на плановий перiол i складас 3,55 грн. без IIl]B за lKBT. Г}apTicTb

активноТ та реактивноТ електроенергii на виробниttтво та транспорт),вання теп.llэвоТ на планованиii перiол
складас 14 455,5 тис. грн. В лirочому тарифi BapTicTb - 1,8,55 грн. без ПДВ за lKBT. Зростання BapTocTi
електроенергiI на 9 1,3(Zo.

lнш j прямi ма гсрiа:tьtli ]аl ра ги. ltсlв'язанi з ltик()рис,I,аllням сир()винtl. оснOв}lи\ i дtlпt,м i;дHttr
матерiалiв. запасних rlасiин. га iнших vаrерiа_rьниr рес1 pciB. нсtlбчiлних для lабсJпечеllня rехнол()l]чноl()
процесу виробниltтва тепловili енергii. ii"грансrrор,гчваl]ня га i]Oс,|,аL{ання з урах),ваIrням (lак,гичних tsиlра,г Ja

поперелнi перiоли, цiн на них у плановомч перiолi 2022р, навеленi t] -:tодаткових ма-герiалах та розрахчнках.

Згiдно закону <Про flержавний бюджет УкраТни на 202З piK>, при розрахунку заробiтноТ плати на
пiдприемствi враховусться прожитковий MiHiMyM для працездатних осiб з 0|.l2.2022 р. - 2684 грн., та з
01.07.2023p. - 2 8l3 грн.. а також враховано застосування ГалузевоТ угоди мiж Мiнрегiоном, Об'сднанrим
органiзачii роботолавчiв <Всеукраiнська конфелерачiя роботолавuiв житлово-коl\4унальноТ галузi Украiни) ,га

l_{ентральним KoMiTeToM профспiлки праrriвникiв житлово-комунального господарс,гвir. мiсцевоТ промис;tовостi.
побутового обслуговуваннJI населення на 20l7-202| р.р. та Колективного договору на 202t-2025 рр.

Чисельнiсть персоналу пiдприсмства становить 203,8 чол. згiдно нового розробленого та затверл>tiеного
штатного розкладу, розклад приклада€ться. Чисельнiсть персонапr,. задiяного в -riцензованiй дiяльностi псl

виробництву, транспортуванню та постачанню тепловоТ енергii склада€ l4l прашrвникiв. а ] ),рах\ванняl\l
адмiнiстративного та загальновиробничого персоналу склада€ l67 прашiвника. l]iдповiднtl до Ltьогu бу.rtr
зроблено ро3рахунок заробiтноi плати всього персонал\ пiдпрtrt 

"-rcTBa }la rlлан()t]ий гlерiо.t. З урах1 tsalll]rl\t
законодавчогО зростання Ilрожиткового MiHiMyMy в 2022-202З роках середня зарrlбiтна п,lа,га Bpax()ltal]a в

тарифах становить 19 728.71 грн. на одног(,) прачiвника. В затверltженомч в 202 1 рочi тари(li для насслення
середня зарtlбiтна IlJ]al,a с-гановиr,ь lб ] i 7.04 I рн. на ()дн()l,о гlрацiвrrика. Зрос-гання серелньtli' зарсrбiтноi' l1.1a ги l]

новому тарифi для населення на 20.9%.
Вiлрахування сдиного соцiального внеску розраховано згiдно Закону УкраТни кПро збiр та облiк

сдиного внеску на загальнообов'язкове держаtsнL, соцiаltьне страхування> вiд 08.07.20 l0p. Nч 2464-vl iз зtчliнами
та доповненнями та закладено до розрахунку в розмiрi 22 %,

Амортизачiя розрахована у вiлповiлностi до вимоt,Податкового кодексу Украiни.
Загальновиробни.ri та алмiнiстративнi витраrи розполiляються вiдносно прямим ви,гра,Iам на

виробництво, транспортування, постачання ,гепловоi енергii та iншtlх видiв дiяльнос,r i,

CTaTTi витрат, по яких немо}lшиве Iх об'сктивне нормування, запланованi lз врахуванням фактичних
витрат за202| р.

ня:



Запланованi обiговi кошти в cTpyKTypi тарифrв становлять 40п, який нс нараховувався на втlrаtи в

теплових мережах та BapTicTb витрат на транспорт\,вання геtt".ttlвоj'енергiТ КП кОблхiвтеtt.,tо,грансбчдл.
плану€ться направит,и вiдповiдно ]lo вимог п. |2l та гl. 27 ПостанOви Nc869 та забезпс,tення обiгtlвих кошr,iв.

iвняння змiни ск;tадових Jtля Hace.llctJllя

lатверлжений
та риф

Новий r арtrф

грн/[-ка"rl

на lIiiJIиt}о l077.8 l2.09

80.06 I 55.57 75.5 l 94..l2

419,26 l 44.65 з4.5( )

трати на оплату праrti з вiлрахуваннями на :l] 1.64 7].7.j
iальнi захоли

ttшi витрати (амортизашiя. втрати у власIIи\
. вода та водовiдвсдеltttя. матсрiа,rи l 34.67 _]4.65 ]4.6ý

астини та iHtlle)

трати IIа покритl,я втрат }, власIIих N,lepcжax 96.ti7 89.08

2089.J8 2526,17. 437,03 20.92

.]7. |_] 97.2 5 60.1 2 lбI92

1Обся г реilлiзацiТ тспловсtТ сrrсргii (корисlrий
5]]] 1.9l 56l28 ] 7()6.()t) 7.1)j

2 l26.5l 2623,61 ,l97, l5 23,J8

CTaTTi витрат (+^)
грн/Гкал

_8.()1

на електроенергlк)

раlrспортуваrrня тспловоI сrlсргiТ тепловими
ами lнlIIих пl

iвняння змiни складових

CTaTTi витрат

Витрати IIа паливо

для бюдже,гних органiзацiй

гр н/Гка;r

]атвсоджений .." Новий тариф
тариф (+д)

грнi Гкал
(+l-|oll

гр н/Гка.п

l94].59

80.06

2062,1]

l55..57 75.5l 94.] ]

рансп()рт} вання геплOвOТ eHepr iT тепловиl\lи
епе)ками iнtltих гri ;lt tпиr,мсr,в

596,05 770,85 174.8 29.]_iiнших tIiлlrриt Mcr в

соцiалыti заходи

Витрати на електроеttсргitо

lHttli витрати (ачltlр,гизаttiя. втрати \ в,lасни\
ережах. tsола -l,a воловi.lggлgцця, ма,t,ерiаltи,l,а

lи та lIIшс)

на lIокри1"l,я ts,l,pa,I, ), tsjlасних l\,lepe)(ax

собiвартiсть

lрибутtlк з пOлаткOм

1-58.78

]Jl0.1 l

6()._]

]6l6.15

J370,4l

з 976.з

39l3.87

l34,68

___]lщ2__
37б6,0l

l47.86

34.6 31.5 7

455,9 13,7,7

tt7.5 6 l45.2 |

з60, l 5 9.96

51J,.lб l6,l]

яг реа.пiзаrtiТ тепловtlТ енергii' (корисний
iлrr},ск), Гка;l
ариф на послугу з чентра.пiзованогrr
плення/ постачання ,гепловоi енергii без

(+l-)оh

l l6.26

56].9l

505. з 9 l 7.(),)

l ()().0 l

7 Повна собiвартiсть

-J.79

Тариф на послугу з цеltтралiзованог<l
опалення/ постачанltя геплоRоТ енергiТ без
пдв

t (х).()8

-21,69 _ l3.66



вняння зlчllни сI(,Iiцових l,a v J]lя iнших сll0}l(ивачiв !lic,I,a ( )(]\ \it]

,iliючий тариф HoBlrri тариф
CTaTTi витрат

грн/Гкал грн/l'кал

(+/-)

грн/Гкал
_]

(+ l -)"/u

l I}итрати на паливо 3.] l7.з8 447().27 l l52.8c) 34.75

2 Витрати tta слсктросtlсргttо 80.06 l5-5._57 75.5l 94.]2

, TpaHcttt,plr вitння lel1_1()ts(li cHellr ii'

tlерсжа\lи lllши\ пlJllри| \,1сl R

l L:l l l()lj11 \l l.]

81.1. з l276.89 4]з.59 51.12

7].68 l7.0jВи,r,раr,и на ollJla,l,y tlpaui з вiлрах),вtlння]чlи на
ыli заходи

4з 1.7l 505.39

ви,грати ( ап,r ор-r,изаuiя, в,l,ра,l,и у tsJ lacн их
вола,га в()лоtslJtsелення, мi]l,ерlа,lи l,a

запчастиlIи та irrшс)

7 Повна собiвартiсть

99,89

21,5. ]8

50 l7,72
,l: ;i

5 l l0,J5

l34,66 з1.11

]6 254.1

. 6797,18_

* 259,зз

2099,04

7()56.5 l

9, ()2

l779.{6

].68

J5,_lб

iОбсяг рсалiзацii тспловоТ cr lсргii ( корисl tий

|вiлпуск ). Гкал

Т'ариф на послугу з чентралiзованого
опалеtt няl llос,г:lчit н ня l ett.ltoBoT еrrергii бе l
пдв

l66.6 l79.6б _
_4з5.07 -l7.|1

l946,06 ]8,08

Витрати lla покриття втрат ), власllих мсрежах

l}итрати на оплатч праIti з вiлрахуваннями на

lla.qbHl захOrlи

Iншi витрати (амортизаuiя, втрати у власIIих
ережах, вода та водовiдвсдеtttlя. матсрiапи та

запчастини та iHrlre)

lIa покриття втрат \, в,]асIlих мсрсжах

со 0l ва l)Tl сть

jljIя i нших сtltl;кивач iB

,Щiючий r,ариф НовиГr тариф (+/_)

грн/Гкал грн/Гкал ГРн/Гкал

l _ _ 33l7,38]

tt0.()6 l 55.57 75.5l 94"32

1] 2.79 5()5.j8 72.59 l6.17

98.8 l l31.67 _-] 5.86 ]6 29

245.] 8 25] +() 9.02 ] бl]

41,71,12 552()..]() l]15,88 ]2.2,1

iвняння 1]мiни скJlадових -г

CTaTTi вllтрпт

зона

(+l-)%

j 4.75l Ви,r,раr,и на lIаlиtsо

lрибутtlк з по1-1iiткоi\1 92.i з 2_j9,]_} l ()(). () |-966

g Обсяr реаlri,rашiТ let!.l()B()T

вiлпчск). Гкirл
енерr,ii'(rtорисний l7() 5 l.]с)з() .]7 l l559.87 ] б59.118

l----Тариф на пOсllугу з чеltтllалiltlвансlго
опалення/ постачання гепловоi енергii беl
пдв

4267. l 5 5779,6J l 5 12,18 J5,14

llостанови N,r869 llpA I кl-.нергiя> tlросить встановити тарифи на виробниttтвсl
гегtловоl'енергii. ll()с]I\iги J llttcTilt{i,lHHя теп.l()в()j'снергii та II0сlа(lання гаря,lсli' вtt,,lи в ptllпripax

Ila пiлставi вимOг
транспOртуваI]ня" постачАн ня
якi навеленi в L,абlIицях.

.]ля спо)I(ива,liв м.Обухiв без витрат на tlбслугов1 вання обла-]нання ЦТП. грн, Гкал

NIr
Катего;riя

спожива.tiв Вил тарифу
загальний

та риф,
з ПДВ

Виробничтво
тЕ,

беl ПлВ

'Гранспортуван

ня ТЕ
без ПДВ

ПостачаItlrя ТЕ
без ПДВ

l насслеllltя
l ltlслуга з пOстаlIання тепл1_1воТ

eHepгii ] l48.10 l() I6.8()
--______--_--.-_-(lll4_tl5 l z t.co

2
БtоджстtIi
орган iзаItii

Пос.ltуt,а з llос,гачання,t,еltlltlвtli
eHepr iT la ll(lсl,ачання |ell.IoB(ll'

ct tергii
1696.64 ]919.28 ().]].6J ]I.(,6

J
Iншi

сtlоltсивач i

Послуга з постачаIIlIя тепловоi
crrcpr i'i lа п()сгаtIаIIJ|я тсп.rовtlТ

енерlгii'
8467 8 l

5 ] 7].98 l56().57 21.96

4
IHrIri

сttоживач i(B;t

acHi плережi)

l Ioc.lvt,a з п()с,гачання Teп-ltlBtlj'
cHepl ir re l|\lсlачilllllя tclt.ltlBtlj
eHepгiT

69з 5.5 6 _5173.99 ]li3.68 21.96

31.lt l



лъ
Ка,r,егорiя

сгIожl,tва.t iB
Вил тарифу

Зага-п ьн и й
,r,ариrР.

з ПДВ

Виробrlич,гво ТЕ.
бсз ПДt]

Tpar lспор,t,1 Battt tя l-Е
бсз llЛВ

Постачаltrlя'Г[
бсз l lllL]

l [-{аселен ня

Послчга з

постачан ня

теплt,lвоi енергil'
] l76.]4 | 9lб.lt_l 708. l 5 21-9(l

) Iншi сполtивачi
ГIослуга з

постаtlан ня

тегlловоl'енергiI
,Ч](l7.!{ l _5:l7].9l; l 560.57 2]96

Тарифи для споживачiв м.Обухiв з витратами на 0бслуговчвання облалнання t{-I'I l. грн./Г'каЛ

.Тарифи rля спо)I(ивачiв м. Обухiв з витра,t,аl\tи lla обслуговування обладнання L[ТП

розра*ованiдля будинкiв за адресаN{и вул. Киiвська lll та в!,л. Миру l3. Вказанiбулинки отримують
теплову енергiю для опalJIення за незilлежною схемою, яка передбачас регулювання Ta,]MiH},

параметрiв теплоносiя. та вимагас додаl,кових витрат на обслуI овування цьоГо ОблаДнаьtня.

ТарифЙ на пOсJlугу з Il0стачання гарячоi водлt сlto}кl{вачам Dt. Обухiв з llДВ, грн,/куб.м

N!
Категсlр iя

cl ttllKt.rBa.l i в
Ви.r тари(lу

Сttоrкивачi булиЙiв l IТП
('пtl;кипачi il1,,rиllкiв з

Ц l l l попере.rнiй тари(l I

lo

/liю,rиii
r ариф

l ltlпrrii
l ttprrtIr

,lliкl,rиЙ
r,ари(l

Iltlвий
tаписtl

I нitсс,lсlltrя

Послуга з постаtlання гарячоi
води за умови пiдключення

рушнI.лкосушильникiв до сис,I,еми
гарячого водопостачtlння

l56,02 l86.73 l60.09 l9 l .04 |9..3

11ослуга ,] lIостачання гаряtIоТ

воlи за умови BiljcyTHocTi

рушникосушил ьни KiB

l 4з ,8j l14,14 21.07 l47.90 l78.45 20.6

2
Бlоджстtti
органiзаr 1iT

I Iослу,га з постаtlаllня гарячсli'
води

2 l0.7.1 2.15.3 6 lб.]] 2\ 4,14 219.67 l6.2,i

]
lHlrri

сtlоживачi
Послуга з постачання гарячоТ
води

304,j4 486,58 59.8 ]08,4l rl90"89 59.2

На виконання вимоги пункту б частини першоТ cTaTTi 4 Закон1 Украiни <rllpo

житлово_комунаJ,Iьнi IIосJIуги), згiдно Посr,анови Кабiне,r,1 N4irliс,грiв )'r<раi'irи Br.t ] l .()8.2()]9

року N9808 Nч кПро всl,ановлення граничного розмiр), гLlltl]и ]а абullсllI,сl,кс обсJl),I t)tJ),BalllIя \

розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що Надаються Споживачам
багатоквартирних булинкiв за iндивiдуаJIьними договорами), розмiр llлати за абонен,гське

обслуговування буде розрахований та повiдомлений оргаtlу мiсцевого самоврядуваIl}tя ts

сiчнi 2023 року.

Го.,lоtз:t lt ра lr. l il t lt я I I рАТ- <<l,illcpl,illl> Ю.Ф.Шигiрт

I



Структура тарифу lla послуl,у з ]lостачаll1lя l,ell.,loBoi eHepl iT

Приваr-ного акцiонерного товарис1 tsа "Енерl,iя" (м.Обухiв)

{r{/аГолова прав-lliння ПрАТ "Енер[iя" ,. Iil
j-"-"- - 

,- '"

головний ekoHobticl ,} )?7
,. 

'.-} 
,, 

" 
,,| ,r' .у'-!, /.,l

, i'.,,",7",c/" {'

Шиl,iJrг Ю.Ф.

Татарчук Н.М.

N9 l lайrtснr ванняt tltlка;никitз

J["ля пrlтреб бюлже гних
органiзацiй

,I ис.lрн. на pll( l,рнl'Гкаt
)

-) 6

Виробнича собiвартiсть, у т.ч. J0,90 J 70l,07
l прямi матерiальнi витрати, у T.t| 26,19 J l72,8l
I l ви l,рtlI,и на IIlLIиl]() 11 )) 2 062.|t

l 2 витрати tIa е,тIектроеllергlIо l,з() l55,57
l _, траIIспортуваlII lя теп.лов()l eI Iерг власl lими теп-ловими N.tережа]\1и ) ,)(,

274.18
l 4 траlIспортуваllllя теп"l()в()l еIIерг тепловим и i\,1ережаl\tи llIших пlдприсмств 6,44 770.lt5
l ) вода для техttологiчltих lttlтреб та водовiдведеtttrя ().1,1 17.1

l 6 матерiали, запасtti частиltи та irrmi матерiалыti ресурси ().25 29.71
1.2 прямi BlrтpaTи на оп-Iаl,у прачi з вiлрахуваннямlr на соцiальнi захоли J,5,1 ]2J.55
1.3 irlшi Ilряlli Bll l l)a I,1l, }, 

,l .ч.: 0,21 28.29
l.з.l алlоlэтизаuiйtti вiдрах1 Bar rttя ().l 

I lj.jб
l .з.2 lllmI прямl витрати (),l2 l1.9

1.4 загаJtьновlrробнrlчi Bиl,paTlr, y т.ч. : 0,63 75,-l2

1.4.1 витрати tla оплатч праui з вiдрахl,ваItttями tIa соцiltlьtti захtlди ().зб 43.59
1.4,2 lIIml витрати ().?7 1.lt i

2 Длмiнiс,гратlлвнi BtrTpaтll, \, r.ч : ().54 6.1 9_+

2.1 вигра,ги lla ()п-lат),гiрtrui r вi-lрахl,ваtlttяttи tta ct,lцi;t-lbtti .t;хr,.1и ().j l 37.25

2.2 llIшl t]и гра,ги () 2,i 27.69
J Повна собiвар,r,iсть J 1.45 J 766.0l
4 Розрахунковийt rrрrrбу гr-rк, 1, 

-l,.ч. l,23 l47,86
4.1 податок lla приоуток () l9 22.55
1.2 поповltеIIIIя обiгових коштlв l ()5 I25.з l

5 Btpтicтb теllловоi eltepl ii за вiдповiдним -l арlIфом J2,68 J 9lJ,87
6 Таршф на теlIлову енергiю, грtl/Гка.п J 9l].87
,7 Обсяг реалiзацiТ теп.повоi енергii власним споживачам (кориснпй вiлпуск), Г 8,J5
8 Ilодаток на додану BapTicTb 20Уо 782,,1,7

9 'Гариф на теплову енерl,iю з П!В 4 696,6J

I

l



Структура тарифу на
Приватного акчiонернtlго

виробrlицтво тсп.tовоТ
товарис гва "Енергiяt "

/[олаток N 2

енергii
(м.Обухiв)

без ПДВ

Л9 Найменування показникiв

Щля потреб бюджетних
органiзаuiй

тис,грн. на piK грнi Гка,r

] 2 J ]
l Вttробнича собiвартiсr,ь, y т.ч. 22,95 2748.95

1.1 прямi матерiальнi вrtтраr,и, у т.ч l8,87 2259,68
1.1.1 витрати }Ia паJIиво l7,22 2062,4з
|.1.2 витрати на електроенергi ю 1,30 l55 ,57
1.1 .3 вода для тqхнологiчних поr,реб та водовiдведення 0,l4 1,7,12

1.1.4 матерiали, запаснi частини та iншi MaTepiat-пbHi ресурси 0.2l 24.56

1,2 пряпri витраT,и Ila olIJlaI,y rrpaui з вiлрахуваннямtt на coцia.rtblli .iахоллl : )" 391,58
1.3 iHrrli llрямi BlrTpal-t|, у т.ч.: 0,20 )l ý?

l.з.l аплортизацiйнi вiлрахування 0,08 9.]8
1.з.2 lншl прямl витрати 0,l2 I4,]9

l .,l загальновлr робн ич i l]l.|,грат1.1, у т.ч. 0,62
,71,12

l .4.1 витрати на оплату rlpatti з вiлрахуваннями на ссlцiапьнi ]аходи 0,] 6 .+2,89

1.4.2 iншi витратtл 0 26 l ]l
1 Алмilr iстра,гш Blt i вlt,l,ра,гlt ,|,.ч 0,53 6].82

2.1 витрати на оплату прашi з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи 0,з l ] 6,66

2.2 iншi витрати 0,2з 2],lб
1 Повtlа собiвартiсr,ь 2J,.l9 2812,"77

4 Розрахунковий прибутOк, у т.ч. 1,14 l36.5l
4.1 податок на приоуl,ок 0.1 7 20.82
4.2 поповнення обiговrrх кс,lштiв 0,91 l l5,69

5 BapTicTb тепловоТ енергiТ за вiдповiднипr тарифопt 2.{,63 29.19.28

6 Тариф r{a теплову енергilо, грн/Гкал 2919,28
7 Обсяг реа.lliзаuiТ тепловоТ енергiТ власним споживачам, Гкал 8,35

4

Голова правлillllя ПрАТ "Еllергiя"

Головний eKorlclM icT

f J {.

ф1
7"

Шигiрт К).Ф.

Татарчук Н.М.



Щолаток Nч 3

С,груктура та рифу на транспо pтyBaIt Itя I,епловоТ енергiТ
Приватного акцiонерноtо товариства "Енергiя" (м.Обухiв)

fu*l
fu

Шигiрт К).Ф.

-Га,гарчук l{.M.

без ПДВ

Ns з/п Найп,rенування показн икiв

fl;tя ltoT реб бюдже,l rrr.tx

оrrган iзацiй

Ttlc. грн.

piK
на

грн/Гка_, r

I 2 3 4

l Вllробнl1.1а собiвар,гiс гьl y T,.Lt. 7,78 931.69
1.1 прямi матерiапьнi витрати, у l,.ч 7,62 9l3,07
1,1.1 транс портуван ня тепловоi енергiI власниN4 и те пловиlчl и 1\{ ережам и 1,1 l37,09
1.1.2 транспортуВання тепловоi енергii теllловими NlepeжaMlI iнших пiлприсмсr,в 6.14 770,8_i
1.1 .3 вода для технологiчних потреб та водtlвiдведенгtя 0,00 0,0l
l. 1.6 матерiали, запаснi частини та iншi матерiальнi ресурси 0,04 5,l2
1.2 прямi витрати на оплату прачi з вiдрахуваннями на соцiацьнi заходи 0,1 l l3,32
l.з lншl прямl витрати, у т.ч.: 0,04 4.6()

1.3.1 амортизацlинl вlдрахування 0,0з 4.12
l.з.2 iHmi прямi витрати 0.00 0.1tl

1.4 загальновиробничi виr,рати, у -г.ч 0.0l 0.71)

1.4.1 витрати на оп,цату працl з вlдрахуванtlямt,l I{a соцlальнl заходtl 0"00 0.-]J

1.4.2 iншi витрати 0.00 0.]6
2 Адпriнiстративнi BttTpaTll, у т.ч : 0,0 l 0,б()

2.1 витрати I{a оп.-Iат}, праui з вiдрахуваttttяп,tи гtа соцiа-пьнi заходи 0,00 0,28
2.2 iншi витрати 0.0() 0l)

3 Пtlвна сrlбiвitll t ic l t, 7,78 q]) )()

4 Розрахунковий прlrбr,ток, y ],.ч. 0.09 l0,JJ
4.I податок на прибу,гок 0,0l l._5lJ

4.2 пOповнення обiгових кtlштiв 0.07 8,76

BapTicTb тепловоI еrrергii за вiдповiднtlм тарифом ,/ 
,87 942.6J

б тариф на теплову енергiю, грн/гкал 942,63
7 0бся г реал iза ч iT "геl lLt о воТ ен ергiТ влас н l,t м с п ож1,1 ва ча ]\l, Г Ka.lt 8,35

Голова правлiння ПрАТ "Енергiя"

Головний eKoHoMicT

--]->



Додаток ,п[g 4

Структура тарифу на постаttання тепловоТ енергiТ
Приватного акцiонерного товарис.гва''Енергiя'' (м.Обухiв)

без П!t}

лъ Найменування показникiв

fi;lя по,греб
бюджетних
органiзачiй

,I,ис.грн.

на piK грн/Гкал

] 2 J 1
1 Виробнича собiвартiсть: у T..l. {,1,1,7 20.-lJ
1.1 прямi матерiальнi B1,1TpaTш, ), т.ч 0.00 0 .06

1.1.1 ()"00 () ()6

1,2 прярli витрати на tlплат}, пpirrri з вiдрахувilння]\lll на соцiальнi заходrl 0,1 б l9,65
1.3 iншi прямi вlлтрати, у T.rr.: 0,00 0,12

1.3.1 аь,rортизацi йн i вiдрахуван ня 0,00 0.06
1.з.2 iншi прямi витрати 0,00 0.06
1.4 загальновиробнrrчi витратIл, у T.(l. 0,0l 0,60

1 .4,1 витрати на оплату працi з вiдрахуванняNlli на соцiальнi заходи 0,00 0.36
1,4.2 iншi витрати 0,()0 0"2-1

,) Адпliнiстративнi BllTpaTll, у т.ч : 0,()0 0,52
2.1 витрати на оплату працr з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи 0,00 0"3 l

2.2 iншi витрати ().00 0.2 l

J Повна собiвартiсть {1,17 2().95
4 Розрахунковиt-'t прrlбуток, у т. ч. () () l l.()l

4,1 податок на прибуток (),()0 015
4.2 поповнення обi гtlвих kortlTiB 0.()l 0 [lб
5 Ва pTicTb тепловоТ ец sрliТqвiд по вiд н и м та ршфопt (),l 8 21.96
6 Тариф на теплов} енергiкl, грн/Гка"I 21,96
7 Обся г реал iза цii теп".ltlвоi енергiI власнлrм спо}(ltваllам, Гкал 8,J5

Голова правлiння ПрАТ "Енергiя''

Головний eкoHoMicT

Шигiрт Ю.Ф.

Татарчук Н,М.











Голова llpaB.lliHHяl ПрАТ " Енерl,iя"

Головний eKoHoMicT

CTpyKтypa rарифу на послугу ] пос,rачання гепловrli енергiТ
лля ка,геlюрii "насе.llення" без Btrтpar на ilбс;rl,t.ову,вltrIня сlб.ltltднання Ц'l'П

Прива гного акчiонерного товарис,|,ва "Енерt.iя'' (м.Обухiв)

,Иа

Шиl ipr Ю.Ф.

TaTap.ryK [J.M,

Ns зi гr Найrtеl ty,Bal tttя пtlказt tикi в

f{;rя потреб населення

ти c.I,pIl. Ila pIK грrt/Гкап

2 j б
l Виробнича собiвартiсть, у т,ч. lJ5 l l 1,70 2 46l,.l8

1.1 прямi матерiальlri витра,ги. 1, т.ч l06 l l5,tlз l9jз.]
1.1,1 t]иl,ра,l,и на I lдIи ]JO 59 l60.9l l077.8(]

1.2 l]итрати на erreKтpoeHept,i ю 8 5з9.з0 l55.57
1.1.з гранспор,t,ування r,eIl.rroBoi eHepl,ii в.rtаснипtи .|.еlIJIоlJиN,lи \,lере)tаN4и 1 889.6;1 89.()8
1.1.4 l,рансIlор,|,ування -I,ellJlOllol'eHepl п"l,еtt.ltt,tвими \,lережаN,lи iнlttих ttiitttptlt vtclB j() 95 ].26 56з.9l
1.1.5 вОllа,'tJlя,t'ехно.ttоl,iчн их t ttl t pgý l а }ttl. tOBi. tl-}e. leH ня .)+() 27 l7. ]

1.1.6 ма,t,ерiа.ltи" заl IacHi r{atс,l,и н и r,l i н l l l i ма r epiar ьн i рес},рси l 6]2.4] 29.7.+
|.2 прямi вlrтрати на оплату праui з вiлрахуваннямI| на соцiальнГзахtlди 2J JOJ,7] 42.1,55
l.j iпшi прямi витраги! ч ,t.ч.: l 552,J0 28,28

l.:].l амортизаLllйI ll Blipa,\),Ijall l lя 7 з?".7 9 j..i )
l .з.2 lIIlt]l lIря\Il IJиl,ра Il1 lt l9.5 l l4.9]

1.4 ]аг:lлыlов}lробни чi Blll,I)a,I rt! }, l,.ч. .l I J9,84 75,12
1.4.1 витрати lla оплат\, праll| з t]lдрах\ tJаllIlя\,1и ttlt ctltltit"ltbtti lа\(),lи ]J .l] .5 9
l.+,2 lIlшl витрати | 747,lб з l,t(j

7 Алпtiнiс гlrатrtвнi Bl.t гllа l l|, y I.ч : J 56,1,58 64.91
2.1 витрати на сlп.lат} праui з вiдрах),ванняr,lи tta ctlttia.rt.tli з;,iхо.lи ] 0]4,67 ] 7.2 _5

2.2 lllml витрати l 5l9.92 27.69
1 Повна собiвартiсr,ь lJ8 676,29 2 526,12
1 Розрахунковий прибуток, у т,ч. 5 JJ8,09 9,7,25

4.1 податок lta прибуток lJ l4.57 l4.1{4
4.2 I loI loIJHeH ня tlбit,с,lвих Kot tt,гiв ] 5 2:] .52 tt2"1l

5 BirpTicTb тепловоТ енергiТ за вiдповiднlлпr тарифом IJ.l 0l {.J8 2 62J,(,7
6 Ц9д3тtlк на додану BapTicTb 20'Zo 52J iJ
1 'l-ариф на послугу з централilованого опалення з lI1[[l 3 l48,,10
8 обсяг реалiзацiт тецловоi енергii власtrtlм споживачам, Гка.ll 5,1 ll90,rl3]



l]олаток Nч 2

Структура тарифу на виробництво тепJlовоi енергii
без витрат на обслуговування облалнання L['Гl I

П ри BaTHo1,o а кtliонерногtl товарис,I,ва " Енергiя " (м.Обухiв)

без ПДВ

Ng з/п Найменування пока]никlв

fl.rrrr по-l,реб liilсеJlення

T1,1c. грн. }la

piK
грн/['кал

2 3 4

l Виробнича собiвартiсть, у 1,.ч. l22 621,1l l 764,32

l прямi матерiальнi витрати, у т,ч 8ttбl8,16 l 275,0_5

1.1 витрати I]a лiLIlиво 7,1 908.92 l077.tl0
1.2 витрати на електроенергlю l() 8 l2.69 l ,5 .57

1.5 вода для технологi,Iних потреб та водовiдведення l l89.63 l1.12

1.6 матерiали, запаснi часl,ини та iншi MaTepiа.llbHi ресурси l 707,22 ]J itl

I.2 прямi витраl,и на оплату гrрацi з вiлрахуваннями на соцiальнi зirхоли 27 2 1_5,84 391.5tJ

l.J iншi прямi витрати, ч T.ll l638,57 2з,51

1.3.1 аморr,изачiй Hi вiлрахуван ня бз8,26 9,1 8

l.з.2 iншi прямi витрати l 000,3 l l4,39

1.4 загаJtьновиробничi вtrтрати. у T,tt 5l51,24 1А l1

1.4.1 витрати на оплату rrpaui з вiлрахуваннями на сi,lLtirшьнi захоли 2 994,36 42,89

l .ч,l lHml ви],рат}i ] l56,88 3 1,23

7 AлпlirricTpaTtlBtli BllTpaTrl, у т.ч : 4 435,20 б3,82

2.1 витрати на оплату прачi з вiлрахуваннями на соцiiiльнi заходи 2 558,66 з6,66

2.2 iншi витрати l 876.54 21,1б

Повна собiвартiсть l27 059.30 l 828,l.|

4 Рtlзрахунковий прr.tбу,т0l{, ), т.ч. 5 997.J0 [it1,7 2

4,1 податок на прибуr-ок 9 l 1.8.t lз..ý

4.2 поповненtlя обiгових коштiв .i 082..16 75 l9

5 BapTicTb тепловсli еrtергiТ за вiлllовiдltим тарлtфtlм l33 056,6l l 9l б,ltб

6 Обсяг реалiзацii,tеIlловоТ енергiТ BJracHrlM споживаttам, Гка;r 69 502,,1.1

Голова правлiння ПрАТ "Енерl,iя"

Головний

Шигiрr,Ю.Ф.

Татарчук Н.М.



Додаток Nc J

Сr-рукгура тарифу на трансlloр,lування t,elt"lttlBoi eHepl,ii
без витрат на обслуговування об:lалнаrrrrя I_{ТП

Приватного акцiонерного товариства "Енергiя" (м.Обухiв)

ПрАТ " Енергiя"Голова правлiння

Головний eKtlHoMticT

Шигiрт К),Ф.

Татарчук Н.М.

Найменування показникiв

f{" rrr Ilо-грсб Hace-lleH Hrl

тис,грн. на

нича собiвартiсть, у T..l. J7 1,16.552 676.7 4

l матеDlальнl ви Jб l24.J92
ння тепловоi енергii власн и м 1.1 теплови N,I и \,l epe7l(aN,l 1.1 _+ 889,б.l0

ll тепловl,!ми м ми lнших п ljlлpl1(,]vlcTB ]0 95з.26"+ 56з.9l
вода для технологlчних

матерiали, запаснi tIастини ,га iншi ма 28l .0]9
на оплаl-ч працi з вiдрахyваннями на соцiальнi ]ах()ди 73 l .l4l

iншi прямi витратt|. ),T.tl,: 252,196
Изаl]lt'lНl Blr 226.|49

Mi витраr,и

ичi витрати. y т.ч. : .] 8,42.1

i з вiдпахчваннями на соцiальнi заходи
витра,г1,1

BIli BrtTpar1l, },т.ч :

з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи

ПoBltir ссlбiвартiсть 37 l79,-ltiб
хунковий прllбут,ок, у т.ч. 1l2.2,2,7

податок на 6]. l ]]
поповнення обiгових коштiв j49, l 0-]

ь тепловот еrlергiт за вiltповiлним та J7 591.7l J
iзацii тепловоi енергii власним сttоживачам, Гкал



Лодаток Nq 4

Структура r,арифу на постачання тепловоТ енергii
без витрат на обслуговування обладнання ЦТll

Приватного акuiонерного товариства "Енергiя" (м.Обухiв)

без tl/lВ

Nq з/п найменчвання показнлtкiв

Для потреб населенllrl
тис.грн. на

piK грн/Гкti,п

l ] 3 ]
l Виробнича собiвартiсть, }, т.ч. 85,1,755 20,12

1.1 прямi матерiальнi витрати, },т.ч 2.512 0.06

1.1.1 матерiапи, запаснi частин}I та iнrлi MtaTepia.rbHi pecypcll ) ýl) 0,06

1,2 прямi витрати,на оплат},праui з вiдрахуваннями на сt)цiальнi заходrt 822,524 l9,65

l.з iншi прямi витрати, у т.ч.: 4,604 0,1 l

l.з.l амортизацiйн i вiдрахуван ня 2,09з 0,05

1.з.2 iншi пtэямi витрати ) ý]) 0,06

1.4 загаJlьновиробнич i витрати, у т.ч. 2,5,1 15 0,60

1.4.1 витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи l5,069 0. lб
1.4.2 iншi витрати l0.046 0,2,1

2 Адмiнiстративнi витJrати, у т.ч : 2l ,7 61 (),52

2.I витDати на оплату працi з вiдtэахуваннями на соцiальнi заходи 12,916 0,.] l

2.2 iншi витрати 8.790 0,2l

3 повна собiвартiсть 876,522 20.91

4 Розrrахунковиit прибутокl у т.ч. {2,69(l l,()2

4,1 податок на приоуток 6,697 0" lб
+.z поповнення обiговtлх ксlштiв з 5.998 0,86

э I}arrTicTb теплt-lвоi сtrсргiТ ra вiдповiлtt и пt та риф<lпt 9l9,2l1 2 1,9б

6 Обсяг реалiзачii тепловоi енергii власIlлl[,t споживачам, Гкал .l l 858,720

Го;rова trpaB;liHIrя ПрАТ " EtIepI,iя "

Головний eKoHoMicT

Шигiрт Ю,Ф.

Татарчук Н.М,











Головнийt eKoHoMicT

Структура тарифу на послугу з постачаllllя тегlловоi енергiТ

Приватного акuiонерного товариства "Енергiя" (м.Обухiв)

Татарчук I,I.M.

N з/п найлtсttчваrttIя пока:зl tикiв

д.rlя потреб iншлtх спо;кrtвачiв

тис,грIl. tla plK гр ttlГкал
2 j б

I Виробнича собiвартiсть, у, T..r. 3 811,59 6,732,z1
прямi MaTepianbHi витрати. у,г.ч _] 5 l2.52 6 20з.99
tsИl'Раl'И НД llофIИts() 2 53(),9з 4 4,70,2,7

) виl,раl,и на e.JIelt,l,poeHep1,1K) 88.08 l55 57

3 fрансIlор,l,ування ,t,etI.1toBoi eHepI,ii 1,еlI]lовими ts-rlасни]\,lи r,lережаNlи l4,1.03 254,40
4 IрансIlорlування,геtt;tовсliенерI,iil,еlIjlовимимережамиiншихttiJttриrvсtв 122.94 l 276,89
5 tsола лJlя,t,ехнсr:ttll,iчних ttо,греб,га воловiлвелення 9,69 l7.|2
6 маl,ерifuIи, заllаснi час,t,ини ,га iHшi магерiа';tьнi ресурси l6.84 29.14
2 lIря!l ви,I,Dаl,и Htl OlLla,l,\, Ilрацl з tslлl]?}хуtsаннями на соцlаj|ьнl зilх()ди 210. ] 7 121
3 lншI IIрямl ви,l,раlи, \ l,.ч.: l6.()l 28. ]

l.з.l емоD,гизацlинl tslлрахчвilння 7.56 lз.]5
l .3.2 iншi rrрямi виl,раl,и 8.15 l4.9

1,4 ]аl,aLlьноtsирооничl tsиl,паги. \"l,.ч 12.,70 7_5 ]2
1.4.1 ви,l,раги на olulal,y llрацi з вiдрахчваннями на соцifulьнi ]itхо:lи 21.68 4з,5 9

l .4.2 lншl tsи,l,ра,l,и l8,02 3 1.83

2 Адмiнiстратt,lвtti виr,ратll, y,t.ч : 36,11 64,91

2,1 tsи,l,ра,l и на oI1-Iilly tt]-1attl з вiдрi}\\ tsаннями на соцiа.tьнi l;tхt1.1и 2 1,09 з7.25
)) iншi ви,t,ра,l,и l 5.68 27.69

3 Повна собiвартiсr,ь 3 848.Jб 6 797.1 8

4 Розрахунковий прибчr,ок, у t-.ч. l46,83 259,]J
4.1 Ilола,гок на tt1,1ибу,гоrt 22,40 3 9,56
4.2 на llоIlоtsнення обitових кtlш,t,iв |24,4з 219"1,7

5 BapтicTb теплоl]оi еlrергii за вiдпtlвiднипl тарпфом ] 995,19 7 056,5l
6 Обсяг реалiзацii тепловоТ енергiТ вл:tсним спOживачам (корисний вiдпуск), l' 566, l 7
,7 Подлтtlк на додану BapTicTb 20ol, l 4l l._]0

8 Тариф на послугу з централiзованого опалення з ПДВ 8 167,8l

Голова правлiння ПрАТ "Енергiя"
,(, W\ Шигiрт К).Ф.

I.1



Структура тарифу на
П ри Ba,l,Ho1,o aKtlioHepHo1,o

flолаток Nl 2

виробництво тепловоТ енергii
товарист ва "Енерl,iя " (м.Обухiв)

пдвбез

ЛЪ з/п най лtенування l ltlказн и ki в

flля п<lтреб iнших
споживачiв

,гис.грн. на plK грн/I-кал
] 2 J
l Виробнича собiвартiс,l,ь, у т.ч. 2 919,62 5l5б,79

1.1 прямi ма,герiальнi витрати, у 
,г.ч 2 612,6I 1 667._52

1.1,1 витрати на паливо 2 530.9з 4 410,27
1.1.2 витрати на електроенергiю 88.08 l55 .57
1.1.3 вода для технологiчних потреб та водовiдведення 9.69 l7.12
|.\.4 матерiали, запаснi частI4ни та iншi матерiальнi рес},рси 13,9 i ]4.,ý6
1,2 прямi витрати на оплату праlti з вiлрахуваннями на соцiальнi Jаходи 22l .10 j9 ] .58
1.3 iншi прямi витрати! у T.(i lj,j4 2 j._5 7

l.з,l амортизачiй н i вi.лрахування S20 9,i8
l .з.2 lншl прямi витраl,и 8.15 l4.39
1.4 загальновиробничi витрати, v т,ч 41,96 1л 11

1 .4,1 витрати на оплату прашi з вiлрахуванняlчItl на coI{ia-rbHi заходи 24,28 42,89
1,4.2 iншi витра,ги l7,6B з1,23
) Алмilliстратlлвнi BlrTpaTи, у т.ч : 36,1 з 63,82

2,1 вI4трати на оплату прачi з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи 20,76 з 6,бб
2.2 lншl I]итратIl l ,5,3 в 21,1б

3 Повна собiвартiсть 2 955,75 5 220,6l
4 Розрахунковий прибуток, у т.ч. l;l3,rl5 253,37

4.1 податок на прибуток 21.88 ] ti.65
4.2 на поповнення обiгових коштiв l2l ._5 7 1l l -])

5 BapTicTb тепловоi еltергiТ за вiдповiдrtlrм ,гарифом J 099,20 5.17J,98
6 Тариф на теплову енергiю, грн/Гкал 5 ;l7J,9tJ
7 Обся l- реал iз:lrtiТ Tel l;ltlBoi енергiТ BJacll tl NI сIlожl! ва ча ]\{, Гка, I 566. l 7

Голова правлiння ПрАТ "Енергiя" И/, { Шllгiрт IО.Ф.

Головний eKoHoMicT Таlарчук H,N4.
='---- /



Додаток М З

Структура тарифу на транспортування тепловоТ енергiТ
Приватного акцiонерного -tовариства''Енергiя'' (м.Обухiв)

без ГIflB

Ns з/п Найменування показникi в

,Г(ля llоr-реб iнших
споживачiв

|,ис.грн. на

piK грн/Гкал
2 3 ]

l
880,4l l 555.0J

l
869,87 I 5з64l

1.1.1
1.1r1,0] 251 .10

I 2
722,94 l 27(l ll9

l J
2,90 _5.1]

2
7,54 lз,з2

з
2,60 4,59

1.3.1 dlvlUIJ l ll Juцlин l lJlлрl|\\ ванНя
iншi прямi витрати

1.12
l.з.2

0,27 0.48
1.4

0,40 0.70
l l 0,l9 0. j.+
|.4.2

0,20 0,зб
2

0,J4 ().6()
2.1

0,Iб 0.2 8
2.2 iншi витрати 0,l8 0.з2

3 Ловна собiвартiсть
Розрахунковий прибуток. у т.ч.
податок на прибчтtlк
tta поllовtлення обil rlвих kolltTiB

880,75 l 555.6J
1

2,80 1.9.1
4,1

0.4 j 0.7 5
4.2

2.з7 _+ 19
5

88J.55 l 560.5?бl
--+

7 l,

Тарrф na те,,лоuу е"ер, iKr. ,-рп/Г,.,t., ...-
Обсяl, реirлi:rацiТ -геп"rlовоТ енергiТ власним сllоживачам, Гкал

l 560.57
566. l 7

Голова правJIiнIlя ПрАТ'' Енергiя''

Головний eKoHoMicT

(.

a.

'lZ," 1;
Шиl,iр,r Ю.tll.

T'a,r арчr,к II.M.



Струк,гура тарифу на
П риваr,нсlго аltцiонерногtr

ло;lаток Ng 4

постачання тепловоТ енергiТ
товариства "Енергiя" (м.Обухiв)

без ПlВ

М з/п Найменування показникiв

{;lя потреб iншrIх
споживачiв

тис.грн.
ня niK грн/Гкrrл

1 2 3 1

1 Виробнича собiвартiсть, у т.ч. 1 1.56 20,12
1.1 прямi матерiальнi витратио у т.ч (),()3 (),0б

1.1.1 матерiали, запаснi частини та iншi матерiальнi ресурси 0"0 j 0 ()6

1.2 прямi витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на соцiальнi захOди l1.1з 1 9.6_5

1.3 lншl прямl витрати, у т.ч. 0.06 0,1 l

1.3,1 амортизачi йн i вiлрах)rван ня 0.03 0.()5

1.з.2 iншi прямi витрати 0,0з 0.06
1.4 заг€Lпьновиробничi витрати. у т.ч. 0,34 0,б0

l .:i. l витрати на оплат), працi з вiдрах),ванням}l на сtltliальнi захOди 0,20 0"36
1.4,2 iншi витрати 0,14 0.24

,, Адмiнiстративнi витратIл, у T.rI : 0,29 0,52
2.1 витрати на оплату прашi з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи 0,1 8 0,3l
2,2 iншi витрати 0,l2 0.2l

3 Повна собiвартiсть 1 1.86 20.9J
4 Розрахунковшй прибутOк, у т.ч. (),5li 1,02

4.1 податок на прибуток () ()9 0. lб
д1ч-L на поповнення обiгових коштiв () .+9 0.86

5 BapTicTb lеп-цовоТ енергiТ за вiдповiлнrlм тарlrфопt 12,Jз 2l ,96
6 Тариф на теплов1, енергiю, грн/Гкал 21,96
,7 Обсяг реалiзацii теплtrвоТ енергii вл:lснIlм споживачачl, Гкал 566, l 7

е 7 Шигiрт КJ.Ф.

Татарчук Н.М.






























