
Додаток 5
до Тимчасової методики визначення та
розрахунку тарифу на послуги розподілу
природного газу (підпункт 3 пункт 8.6 глави 8)

№ з/п Показники (елементи витрат) річної планованої тарифної виручки Одиниці виміру
Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1000 м3 1816,56
2 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 34369,3

2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 31643,6
2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 10171,4
2.1.1.1 у т. ч.: вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 9486,4

2.1.1.2

вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші 

матеріальні витрати)
тис. грн 685,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 11632,0

2.1.3 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 2559,04

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 957,0

2.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 4769,4

2.1.5.1 повірка та ремонт лічильників тис. грн 233,0

2.1.5.2
витрати пов"язані з експлуатацією газорозподільних систем, 

власником яких є держава тис. грн
0,0

2.1.5.3 витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 

замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

3581,4

2.1.5.4 інші витрати тис. грн 955

2.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 0,0

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

2.1.8 Компенсація  недоотриманих доходів тис. грн 1554,8

2.1.8.1              в т.ч.  різниця і цінах ВТВ тис. грн 1504,3

2.1.8.2                         внески на регулювання тис. грн 50,5

2.2 Прибуток тис. грн 2725,7
2.2.1                     в т.ч. податок на прибуток тис. грн 490,6
2.2.2                                прибуток на капітальні вкладення тис. грн 0,0

млн.м3 на рік 18,92
млн.м3 на рік 0,022
млн.м3 на рік 0,946

грн за 1 тис.м3 9800
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