ТОВ «ТЕГ» повідомляє про намір установлення економічно
обґрунтованих тарифів на виробництво та постачання теплової
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26.03.2019, 09:00
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, виробництво якої здійснюється на
установках з використанням альтернативних джерел енергії:
- для потреб населення у розмірі 1 162,02 грн/Гкал без ПДВ, який
складається з
тарифу на виробництво теплової енергії – 1 155,61 грн/Гкал без ПДВ,
тарифу на постачання теплової енергії – 6,41 грн/Гкал без ПДВ,
разом 1 394,42 грн/Гкал з ПДВ.
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 1 362,65 грн./Гкал без ПДВ. Відповідно загальний тариф на
теплову енергію складає 1 362,65 — 10% = 1 226,39 грн./Гкал без ПДВ.
Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії,
виробленої з використанням природного газу, для потреб населення
становить 64,37 грн./Гкал без ПДВ, середньозважений тариф на постачання
теплової енергії складає 6,41 грн./Гкал без ПДВ.
Для ТОВ «ТЕГ» тариф на виробництво теплової енергії для потреб
населення складає 1 226,39 – 64,37 – 6,41 = 1 155,61 грн./Гкал без ПДВ.

Таким чином розмір тарифу на виробництво та постачання ТЕ для
відповідної категорії споживачів становить 1162,02 грн./Гкал без ПДВ
(1 155,61 + 6,41).
Структура тарифу на виробництво та постачання теплової енергії,
виробленої з альтернативних джерел енергії для потреб населення:
Планова реалізація теплової енергії, Гкал

1 000
середньорічні
витрати, тис. грн

в т.ч. на 1
Гкал, грн

Тариф на виробництво ТЕ
Витрати виробничої собівартості
В т.ч.

В т.ч.

В т.ч.

Прямі матеріальні витрати, всього:

943,45

943,45

Паливо (дрова)

864,00

864,00

Електроенергія

72,44

72,44

Вода

0,76

0,76

Сировина та матеріали

6,26

6,26

Прямі витрати на оплату праці, всього:

81,80

81,80

Основна заробітна плата

64,37

64,37

Додаткова заробітна плата

17,43

17,43

Інші прямі витрати, всього:
Оренда котельної

33,00

33,00

15,00

15,00

ЄСВ, 22%

18,00

18,00

Загальновиробничі витрати, всього:

114,8

114,8

Всього виробнича собівартість
Адміністративні витрати, 5%

1 058,25
52,91

1 058,25
52,91

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ:
Прибуток, 4%
Тариф на виробництво :

1 111,16
44,45
1 155,61

1 111,16
44,45
1 155,61

Тариф на постачання ТЕ
Основна заробітна плата

5,25

5,25

Внески в соцстрах, 22%

1,16

1,16

Тариф на постачання

6,41

Тариф на виробництво та постачання ТЕ
ПДВ, 20 %

1162,02
232,4

Тариф на виробництво та постачання ТЕ з ПДВ

1394,42

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» Корчига О.О

