ТОВ «ТЕГ» повідомляє про намір установлення економічно
обґрунтованих тарифів на виробництво та постачання теплової енергії,
виробленої на установках з використанням альтернативних джерел енергії,
для потреб населення
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ТОВ «ТЕГ» повідомляє про намір установлення економічно обґрунтованих
тарифів на виробництво та постачання теплової енергії, виробленої на установках з
використанням альтернативних джерел енергії, для потреб населення.
Котельня за адресою: м. Хорол, вул. Небесної сотні, 73Е, яку експлуатує
підприємство, працює на альтернативному паливі та призначена для забезпечення
потреб в опалені Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної
аграрної академії.
Керуючись Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів
на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом
Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.06.2018 № 130, ТОВ «ТЕГ» доводить до відома
споживачів інформацію про намір встановити тарифи на теплову енергію для
потреб населення, виробництво якої здійснюється на установках з використанням
альтернативних джерел енергії:

Теплова енергія,
у тому числі:
виробництво теплової енергії
транспортування теплової енергії
постачання теплової енергії

Тариф
(без урахування
податку на додану
вартість),
грн/Гкал
1 147,32

Податок
на додану
вартість,
грн
229,46

Тариф
(з у рахуванням
податку на
додану вартість),
грн/Гкал
1 376,78

1 140,85
0,00
6,47

228,17
0,00
1,29

1 369,02
0,00
7,76

Тарифи для суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової
енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб
населення, розраховані згідно з частиною 4 та 5 статті 20 Закону України "Про
теплопостачання", зокрема:
- тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків
середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;
- тариф на виробництво теплової енергії для потреб відповідної категорії
споживачів визначається, як різниця між тарифом на теплову енергію та
середньозваженими тарифами на транспортування та постачання теплової енергії,
виробленої з використанням природного газу.
Середньозважений тариф на теплову енергію вироблену з використанням
природного газу, для потреб населення для Полтавської області становить 1 346,58
грн./Гкал без ПДВ. Відповідно загальний тариф на теплову енергію складає
1 346,58 — 10% = 1 211,92 грн./Гкал без ПДВ.
Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з
використанням природного газу, для потреб населення становить 64,60 грн./Гкал
без ПДВ, середньозважений тариф на постачання теплової енергії складає 6,47
грн./Гкал без ПДВ.
Для ТОВ «ТЕГ» тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення
складає 1 211,92 – 64,60 – 6,47 = 1 140,85 грн./Гкал без ПДВ. Таким чином розмір

тарифу на виробництво та постачання ТЕ для відповідної категорії споживачів
становить 1147,32 грн./Гкал без ПДВ (1 140,85 + 6,47), крім того ПДВ 229,46
грн./Гкал, разом 1 376,78 грн./Гкал з ПДВ.
Структура тарифу на виробництво та постачання ТЕ, виробленої з
альтернативних джерел енергії для потреб населення:
№ з/п
1

Найменування показників:
Виробнича собівартість, у т.ч.:

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.

1.1.1

Витрати на паливо

1.1.2

Витрати на електроенергію

1.1.3

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1.2

Прямі витрати на оплату праці, у т.ч.:

1.2.1

Теплова енергія (ТЕ)
Середньорічні
В т.ч. на 1
витрати
Гкал
1 083 991,60
1 083,99
903 350,00

903,35

833 260,00

833,26

58 720,00

58,72

11 370,00

11,37

104 801,60

104,80

Основна заробітна плата

66 020,00

66,02

1.2.2

Додаткова заробітна плата

20 180,00

20,18

1.2.3

ЄСВ, 22%

1.3

Інші прямі витрати, у т.ч.:

18 601,60
70 900,00

18,60
70,90

1.3.1

Амортизаційні відрахування

54 190,00

54,19

1.3.3

Інші прямі витрати (Оренда приміщення)

16 710,00

16,71

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

4 940,00

4,94

1.4.1

Інші витрати

4 940,00

4,94

9 340,00

9,34

6 150,00

6,15

3 190,00

3,19

0,00

0,00

2
2.1
2.2

Адміністративні витрати, у т.ч.:
Виплати на оплату праці з відрахуванням на соціальні
заходи
Інші витрати

3

Інші операційні витрати

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

1 093 331,60

1 093,33

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Планований прибуток, у т.ч.:

54 123,78

54,12

9 742,28

9,74

7.1

Податок на прибуток

7.2

Резервний фонд (капітал) та дивіденти

44 381,50

44,38

8

Вартість ТЕ за відповідним тарифом

1 147 319,68

1 147,32

10

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ

1 147 319,68

1 147,32

11

Тариф на теплову енергію з ПДВ, грн/Гкал з ПДВ

1 376 783,62

1 376,78

12

Обсяг реалізації теплової енергії споживачам, Гкал

1 000,00

Остаточне рішення щодо встановлення розміру тарифу буде прийняте
виконавчим комітетом Хорольської міської ради.
Зауваження і пропозиції просимо надавати у письмовій формі протягом 14
днів з дати оприлюднення цієї інформації за поштовою адресою:
03148, м. Київ, вул. Василя Кучера, 2А, кв.296.

Директор ТОВ «ТЕГ» Олександр Корчига

