
№ з/п
Показники (елементи витрат)

 річної планованої тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1000 м
3 2 074,15000

2 Планована тарифна виручка (дохід), усього тис. грн 1 306 715,07

2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 209 921,4

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 348 652,3

2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 321 980,6

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,

             інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 26 671,7

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 319 230,3

2.1.3 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 70 230,7

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 23 758,3

2.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 57 565,2

2.1.5.1                повірка та ремонт лічильників тис. грн 3 045,3

2.1.5.2                інші витрати ,в т.ч. тис. грн 54 519,8

2.1.5.2.1 відрахування плати  за право експлуатації майна, що належить державі тис. грн 40 528,0

2.1.5.2.2 витрати на сплату внеску на регулювання НКРЕКП тис. грн 1 306,7

2.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 30 930,0

2.1.7 Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників тис. грн 43 951,0

2.1.8
Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 

потужності в точках виходу з газотранспортної системи
тис. грн 169 998,2

2.1.9 Витрати на капітальні вкладення, в т.ч. тис. грн 62 497,0

2.1.10 Компенсаційні витрати

2.1.10.1 Компенсація недоотриманої тарифної виручки 2017 року тис. грн 19 669,1

2.1.10.2 Компенсація різниці в ціні на ВТВ та власні потреби за 2017 рік тис. грн 58 439,4

2.1.10.3
Компенсацію витрат на встановлення індивідуальних приладів обліку фізичними 

особами(населення)
тис. грн 5 000,0

2.2 Прибуток тис. грн 96 793,7

Довідково:

1000 м
3 630 000

ПАТ"Полтавагаз"

Обсяг розподілу природного газу, усього

(без урахування ПДВ)

ПРОЕКТ

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу на 2018 рік


