
№ з/п Одиниці виміру
Значення 

показників

1 грн за 1 м
3
 на місяць 1,91930

2 тис. грн 36 291,8

2.1 тис. грн 27 596,7

2.1.1 тис. грн 10 346,5

2.1.1.1 тис. грн 9 505,5

2.1.1.2 тис. грн 841,0

2.1.2 тис. грн 11 632,0

2.1.3 тис. грн 985,0

2.1.4 тис. грн 4 633,2

2.1.4.1 тис. грн 2 559,0

2.1.4.2 тис. грн 233,0

2.1.4.3 тис. грн 331,5

2.1.4.4 тис. грн 0,0

2.1.4.5 тис. грн 1 509,7

2.1.4.5.1 тис. грн 182,0

тис. грн 361,3

2.2 тис. грн 8 695,1

2.2.1 тис. грн 1 668,9

2.2.2 тис. грн 1 018,3

2.2.3 тис. грн 3 248,9

2.2.3.1 тис. грн 3 178,4

2.2.3.2 тис. грн 70,5

2.2.3.3 тис. грн 2 759,0

Довідково:

1000 м
3
 на рік 18 909

«_____» ________________ 20____ року

 Керівник суб'єкта господарювання                                              

(або особа, що його заміщує) (підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер    

             (підпис) (ПІБ)

_____________________ (підпис) (ПІБ)

у т. ч.: податок на прибуток

                       витратина оплату оператору газотранспортної системи обсягу                                                                                                                                                                                                                                                              

замовленої потужності

                       послуги з доставки рахунків та банківська комісія за прийом платежів                                                   

              в т.ч. різниця в цінах ВТВ

      (номер телефону)

Виконавець

 Планована річна замовлена потужність розподілу природного газу, усього

          компенсація недоотриманих доходів

Додаток 5

Розрахунок тарифів

на послуги розподілу природного газу

(без урахування ПДВ)

Державне підприємство "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу"

(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

Показники (елементи витрат)

 річної планованої тарифної виручки

Повна планована собівартість, усього

Матеріальні витрати, усього

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

           втрати, та власні потреби

                       рентабельність оператора ГРМ

                       внески на регулювання

          повірка та ремонт лічильників

          витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду 

          лічильників

          витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню

          інші витрати 

Планований прибуток, усього

           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

          прибуток на виробничі інвестиції


