
№ з/п
Показники (елементи витрат)

 річної планованої тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 

показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м
3 

на місяць 3.16

2 Планована тарифна виручка , усього тис. грн 1 814 447.6

2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 1 185 186.0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 386 540.7

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі 

втрати, та власні потреби
тис. грн 348 434.60

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

 інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 38 106.1

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 412 429.2

2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 25 363.4

2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 360 852.7

2.1.4.1 у т.ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 90 734.4

2.1.4.2       повірка та ремонт лічильників тис. грн 3 217.3

2.1.4.3
      витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду                         

лічильників
тис. грн 16 482.0

2.1.4.4       витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 34 912.5

2.1.4.5       інші витрати тис. грн 215 506.5

2.1.4.5.1
в т.ч.:    витрати, пов’язані з експлуатацією газорозподільних систем, 

власником яких є держава
тис. грн 166 376.7

2.1.4.5.2
           витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу 

замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи
тис. грн 5 608.3

2.1.4.5.3
          послуги по виготовленню (друк) та доставці споживачам рахунків на 

оплату
тис. грн 5 417.3

2.1.4.5.4 комісія банків за прийом платежів (населення) тис. грн 10 274.6

2.2. Планований прибуток, усього тис. грн 629 261.6

2.2.1 у т. ч.: податок на прибуток тис. грн 113 267.1

2.2.2 прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 50 058.0

2.2.3 Компенсаційні витрати тис. грн 349 703.6

2.2.3.1
Компенсація недоотриманої тарифної виручки та різниці в ціні на ВТВ та власні потреби 

2014-2016 років
тис. грн 13 068.6

2.2.3.3 Компенсація недоотриманої тарифної виручки за  2017 рік - І півріччя 2019 року тис. грн 105 990.3

2.2.3.5
Компенсація різниці в ціні на ВТВ та власні потреби за 2017 рік - І півріччя 

2019 року
тис. грн 230 250.0

2.2.3.8 Компенсація внеску на регулювання за 2018 рік та І півріччя 2019 року тис. грн 394.7

Довідково:

1000 м3 на рік 574 501

(без урахування ПДВ)

ПРОЕКТ I

Розрахунок тарифів

на послуги розподілу природного газу

АТ"Полтавагаз"

Планована річна замовлена потужність розподілу природного газу, усього



№ 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 3 158.30

2 Планована тарифна виручка (дохід) , усього тис. грн 1 814 447.6

2.1 Плановані виробничі витрати, усього тис. грн 1 185 186.0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 386 540.7

2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби тис. грн 348 434.60

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

 інші матеріальні витрати)                                 
тис. грн 38 106.10

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 412 429.20

2.1.3 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 90 734.40

2.1.4 Амортизаційні відрахування тис. грн 25 363.40

2.1.5 Інші витрати, усього тис. грн 235 205.8

2.1.5.1 повірка та ремонт лічильників тис. грн 3 217.3

2.1.5.2
витрати, пов’язані з експлуатацією газорозподільних систем, власником яких є 

держава
тис. грн 166 376.7

2.1.5.3
витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої 

потужності в точках виходу з газотранспортної системи
тис. грн 5 608.3

2.1.5.4 інші витрати тис. грн 60 003.5

2.1.5.4.1
в т.ч.  витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду                         

лічильників
тис. грн 16 482.0

2.1.5.4.2
               послуги по виготовленню (друк) та доставці споживачам рахунків на 

оплату
тис. грн 5 417.3

2.1.5.4.3 комісія банків за прийом платежів (населення) тис. грн 10 274.6

2.1.6 Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню тис. грн 34 912.5

2.1.7 Сервісні центри з повірки та ремонту лічильників газу 0.0

2.2. Прибуток, усього тис. грн 629 261.6

2.2.1 у т. ч. податок на прибуток 113 267.1

2.2.2 прибуток накапітальні вкладення тис. грн 50 058.0

2.2.3 Компенсаційні витрати 349 703.6

2.2.3.1
Компенсація недоотриманої тарифної виручки та різниці в ціні на ВТВ та власні потреби 

2014-2016 років
тис. грн 13 068.6

2.2.3.3 Компенсація недоотриманої тарифної виручки за  2017 рік - І півріччя 2019 року тис. грн 105 990.3

2.2.3.5
Компенсація різниці в ціні на ВТВ та власні потреби за 2017 рік - І півріччя 

2019 року
тис. грн 230 250.0

2.2.3.8 Компенсація внеску на регулювання за 2018 рік та І-ІІІ квартал 2019 року тис. грн 394.7

Довідково:

1000 м3 574 501

(без урахування ПДВ)

ПРОЕКТ II

Розрахунок тарифу

на послуги розподілу природного газу на 2019 рік

АТ"Полтавагаз"

Обсяг розподілу природного газу, усього


