
1нформащя 

згщно наказу № 390 вщ 30.07.2012 р. МЫстерства регюнального розвитку 
буд1вництва та житлово-комунального господарства УкраТни «Про зат-
вердження Порядку доведения до споживач1в шформацп про перелк 
житлово-комунальних послуг, структуру цш/тарифгв, змшу цш /тариф1в з 
обгрунтування и необхщност1 та про врахування вщповщноТ позицй 
територ1альних громад» 

Комунальне пщприемство «Лебединтеплоенерго» у зв,язку з 
шдвищенням цши на природний газ для вироблення тепловоУ eHeprii' для 
бюджетних установ i орган!зац1й та шших споживач1в згщно договор!в № 
6288/1718-БО-29 вщ 19 жовтня 2017року та №6289/1718-КП-29 вщ 19 жовтня 
20 Проку вщповщно, мае нам1р збшьшити тариф на послуги 
теплопостачання для бюджетних установ i оргашзацш та шших споживач1в 

Всього тариф в т. ч. Планова Рентабельн1сть ПДВ 
1 Гкал coGieapTicTb 20% 

Для бюджетних установ 

та оргашзацш 2209,13 1753,28 87,66 368,19 

Для шших споживач!в 2209,14 1753,29 87,66 368,19 

Для населения 1461,23 1193,82 23,87 243,54 

Тариф збшынуеться шляхом коригування стати «Паливо» 

Тариф на послуги теплопостачання переглядався та був затверджений 
ршенням виконавчого ком1тету Лебединсько1 MicbKoi ради № 246 вщ 
20.09.2017 р. 
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Додаток 5 
Планова калькулящя 

повно1 co6iBapTOCTi послуг з теплопостачання для населения 
на опалювальний нерюд 2017-2018 р. станом на 01.11.2017 р. 

по КП „Лебединтеплоенерго" 

Показники Гкал м2 

Вироблено теплово'1 енергп 1049,93 
Витрати на власш потреби 

Витрати на влас Hi потреби як частка вщ вироблено! 
тепловоУ енерги 302,17 

Вщпущено тепловоУ енергп з власних джерел 747,76 
Соб1варт1сть реалгзованоУ тепловоУ енергп 

О пал ю вал ь на площа 10147,54 
Прям! MaTepiaiibHi витрати, в т.ч.: 816,65 816,65 
паливо (газ, мазут, вугшля тощо) 794,4 794,40 
електроенергш ( в т.ч. реактивна) 21,7 21,7 
холодна вода для технолопчних потреб 0,55 0,55 
матер1альн1 ресурси (матер!али, запаен1 частини та 
mini матер1альш ресурси) 
Прям} витрати з оплати пращ 28,6 28,6 
Irani прям! витрати, в т.ч.: 10,59 10,59 
внески на загальнообов'язкове державне coцiaльнe 
страхування 10,59 10,59 

амортизащя 
виробнич] витрати, в тому чиcлi: 
водовщведення на обсяг води для технолопчних 
потреб 
витрати з ремонту, реконструкцп та шшого 
вщновлення основних засоб1в виробничого 
призначення 
iHuii витрати, пов'язаш з конкретним об'ектом витрат 
Загальновиробшга витрати 21,0 21,0 
Адм1н1стратив1п витрати 12,05 12,05 
Витрати i3 збугу 3,8 3,8 
IHuii oriepauifini витрати 
Всього витрат з операщйно! д|'яльност1 тис.грн. 892,69 892,69 
Планова co6ieapTicTb 1 Гкал, 1 кв.м 1193,82 14,66 
Рентабельшсть, 2% 1 Гкал,1 кв.м 23,87 0,30 
ПДВ, 20% 243,54 2,99 
Варт1сть за 1 Гкал з ПДВ 1461,23 
Вартють за 1 м2 з ПДВ 17,95 
Планований прибуток для здшснення кап1тальних 
вкладень та досягнення шших цшей в1дпов1'дно до 
законодавства 
Повна планована соб1варпсть теплово'1 енергп та 
планований прибуток разом 
Тариф на виробщщгво теплово-! eHeprii' 
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Планова калькуляция 
повно'1 соб!вартост1 послуг з теплопостачання для бюджетних установ 

на опалювальний перюд 2017-2018р. станом на 01.11.2017 р. 
, по КП „Лебединтеплоенерго" 

Додаток 5 

Показники Гкал м2 

Вироблено тепловоУ енергп 14322,88 
Витрати на власш потреби 

Витрати на власш потреби як частка вщ виробленоУ 
тепловоУ енергп 4122,12 

Вщпущено тепловоУ енергп з власних джерел 10200,76 
Соб1варт1сть реал!зованоУ тепловоУ енергп 

Опалювальна площа 76396,22 
Прям1 матер1альш витрати, в т.ч.: 16803,62 16803,62 
паливо (газ, мазут, вугшля тощо) 16499,70 16499,70 
електроенерпя ( в т.ч. реактивна) 296,42 296,42 
холодна вода для технолопчних потреб 7,50 7,50 
матер1альш ресуреи (матер|'али, запасш частини та 
iHiui матер1альш ресурси) 
Прям! витрати з оплати пращ 389,8 389,8 
Гнил прям] витрати, в т.ч.: 144,47 144,47 
внески на загальнообов'язкове державне сощальне 
страхування 144,47 144,47 

амортизация 
виробнич! витрати, в тому числк 
водовщведення на обсяг води для технолопчних 
потреб 
витрати з ремонту, реконструкцн та iHuioro 
вщновлення основних засоб1в виробничого 
призначення 
iHuii витрати, пов'язаш з конкретним об'ектом витрат 
Загальновиробнич! витрати 286,3 286,3 
Адмшютративш витрати 208,3 208,3 
Витрати i3 збуту 52,3 52,3 
1нип операцшш витрати 
Всього витрат з операцшноУ д1яльност1 тис.грн. 17884,79 17884,79 
Планова соб1вартють 1 Гкал, 1 кв.м 1753,28 39,02 
Рентабельшсть, 5% 1 Гкал,1 кв.м 87,66 1,95 
ПДВ, 20% 368,19 8,19 
Вартють за 1 Гкал з ПДВ 2209,13 
Вартють за 1 м2 з ПДВ 49,16 

Кер1вник шдпрнемства 

/ Ш ^ — 
Вщповщальна особа- i 

/V~ м п .лъ 

П.О. Любивий 

С Л.О.Котлярова 
СлЛ 

N 
1ЪЧ 

i'OM 



Планова калькуляцш 
noBHoi' coGieapTOCTi послуг з теплопостачання для шших споживач1в 

на опалювальний перюд 2017-2018 р. станом на 01.11. 2017 р. 
о по КП „Лебединтеплоенерго" 

Додаток 5 

Показники Гкал м2 

Вироблено тепловоУ eHeprii 949,20 
Витрати на влас Hi потреби 

Витрати на власш потреби як частка вщ виробленоУ 
тепловоУ енергп 273,18 

Вщпущено тепловоУ енергп з власних джерел 676,02 
Co6iBapTicTb реалпованоУ тепловоУ енергп 

Опалю вал ьна площа 5106,15 
Прям1 матер1альш витрати, в т.ч.: 1113,70 1113,70 

паливо (газ, мазут, вугшля тощо) 1093,47 
1093,47 

електроенерпя ( в т.ч. реактивна) 19,68 19,68 
холодна вода для технолопчних потреб 0,55 0,55 
матер1альш ресурси (матер1али, запасш частини та 
iHuii мaтepiaльнi ресурси) 
Прям1 витрати з оплати пращ 25,8 25,8 
1шш прям! витрати, в т.ч.: 9,58 9,58 

внески на загальнообов'язкове державне сощальне 
страхування 9,58 9,58 

амортизащя 
виробтга витрати, в тому числг 
водовщведення на обсяг води для технолопчних 
потреб 
витрати з ремонту, реконструкщ'У та шшого 
вщновлення основних 3aco6iB виробничого 
призначення 
iHuii витрати, пов'язаш з конкретним об'ектом витрат 
Загальновиробнич! витрати 19,0 19,0 
Адмшгстративш витрати 13,68 13,68 
Витрати i3 збуту 3,50 3,50 
IHuii операцшш витрати 
Всього витрат з операцшно'У дшльноеп 1185,26 1185,26 
Планова co6iBapricTb 1 Гкап,1 кв.м 1753,29 38,69 
Рентабельнють, 5,% грн.. 87,66 1,93 
ПДВ, 20% 368,19 8,12 
Вартють за 1 Гкал з ПДВ 2209,14 
Вартють за 1 м2 з ПДВ 48,74 
Планований прибуток для здшснення каттальних 
вкладень та досягнення iHuinx щлей вщповщно до 
законодавства 
Повна планована соб1варгють тепловоУ енергп та 
njiaH0BaHHJ№fipS^7®jc::p{|30M 
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