
д одаток  х
до постанови Н аціональної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
06.10.2016 № 1790
(у редакції постанови НКРЕКП
від 14.08.2018 № 837)

Довідка, що подається теплопостачальними/теплогенеруючими організаціями про структуру тарифів на теплову енергію та/або надання послуг з централізованого опалення та/або 
централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу, на якого покладено

спеціальні обовязки, діючих у розрахунковому місяці

Товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія" І 38162272 І Березень 2020

(Повне найменування теплопостачальної/теплогенеруючоїорганізації] (Розрахунковий місяць)

грн без ПДВ

№з/п Найменування показників

Символ 
показника/ 

одиниця виміру

Категорія споживачів

Населення
Бюджетні
установи

Релігійні
організації

Інші споживачі

1 2 3 4 5 б 7

1. ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ

Орган, що встановив діючі у розрахунковому місяці тарифи на теплову енергію та/або затвердив інвестиційну програму ВК ІФМР ВК ІФ М Р ВК ІФМР

Дата та номер документів, якими встановлено діючі у розрахунковому місяці тарифи на теплову енергію
30.01.2020р.

№122
30.01.2020р.

№122

30.01.2020р.
№122

Дата та номер документів, якими затверджено діючу у  розрахунковому місяці інвестиційну програму

Дата та номер документів, якими затверджено діючу у розрахунковому місяці інвестиційну програму власних ТЕЦ, КГУ (з використанням для виробництва 

теплової енергії природного газу, купленого у  постачальника, на якого покладено спеціальні обов'язки)

Дата та номер документів, якими узгоджено залучення кредитів м іжнародних фінансових організацій

1
Варт іст ь т еплової енергії відповідно до ст рукт ури діючих у  розрахунковом у м ісяці т ариф ів всього, у  т ом у  

числі:
грн без ПДВ 81953 561 60 197 069 0 22 823 146

1.1 Паливо всього, у  т ом у числі: грн без ПДВ 65 077 338 42 609 160 0 16 150 022

1.1.1
витрати на природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) з урахуванням збору у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу на природний газ у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу на теплову енергію всього, у 
тому числі:

грн без ПДВ 65 077 338 42 609 160 0 16 150 022

1.1.1.1
витрати на закупівлю природного газу у постачальника із спеціальними обов'язками з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки 

до діючого тарифу на природний газ
грн без ПДВ 56 186 667 36 788 024 13 943 654

1.1.1.2 витрати на послуги з транспортування природного газу грн без ПДВ 1 605 815 1 051 402 398 510

1.1.1.3 витрати на послуги з розподілу природного газу грн без ПДВ 7 284 857 4 769 734 1 807 858

1.1.2 інше паливо грн без ПДВ

1.2
Вит рат и на куповану т еплову енергію  у  ст рукт урі д іючих у  розрахунковом у м ісяці тариф ів всього, у  

т ом у числі:
Вкт

1.2.1 витрати на покупну теплову енергію у теплогенеруючоїорганізації №1 ВКТі

1.2.2 витрати на покупну теплову енергію у теплогенеруючої <>рганізації№2 ВкТг

1.2.3 витрати на покупну теплову енергію у теплогенеруючої організації №3 ВКТз

1.3
Собіварт ість виробницт ва власних ТЕЦ, К ГУ  (з використ анням  природного газу, купленого у 

постачальника, на  якого покладено спеціальні обов 'язки) всього, у  т ом у числі:
грн без ПДВ

1.3.1 Паливо всього, у  т ом у числі: грн без ПДВ

1.3.1.1

витрати на природний газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) з урахуванням збору у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу на природний газ у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу на теплову енергію всього, у 

тому числі:

грн без ПДВ

1.3.1.1.1
витрати на закупівлю природного газу у постачальника із спеціальними обов'язками з урахуванням збору у вигляді цільової 
надбавки до діючого тарифу на природний газ

грн без ПДВ

1.3.1.1.2 витрати на послуги з транспортування природного газу грн без ПДВ

1.3.1.1.3 витрати на послуги з розподілу природного газу грн без ПДВ

1.3.1.2 інше паливо грн без ПДВ

1.3.2

Сума вит рат  на оплат у праці, внески на  загальнообов 'язкове держ авне соціальне ст рахування  

працівників, сплат у подат ків т а  зборів у  собіварт ост і виробницт ва власних ТЕЦ, КГУ всього, у  т ом у

числі:

грн без ПДВ

1.3.2.1 Витрати на оплат у праці грн без ПДВ

1.3.2.2 Витрати на внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників грн без ПДВ

1.3.2.3 Витрати на сплату податків та зборів грн без ПДВ

1.3.3 Ам орт изаційні відрахування грн без ПДВ
1.3.4 Виробничі інвест иції з  прибут ку грн без ПДВ

1.3.5 Вит рат и на обслуговування т а повернення кредит ів м іж народних ф інансових організацій грн без ПДВ

1.3.6 Реш т а витрат грн без ПДВ

1.4

Сума вит рат  на оплат у праці, внески на  загальнообов 'язкове держ авне соціальне ст рахування  

працівників, сплат у подат ків т а  зборів у  ст рукт урі відповідних діючих у  розрахунковом у м ісяці тариф ів  

на т еплову енергію  всього, у  т ом у числі:

грн без ПДВ 6 603 395 4 303 298 0 1 632 738

1.4.1 Витрати на оплату праці у  ст руктурі діючих у розрахунковому місяці тарифів грн без ПДВ 5 351 352 3 487 368 1 323161

1.4.2
Витрати на внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників у структурі 

діючих у  розрахунковому місяці тарифів
грн без ПДВ 1 177 298 767 221 0 291 095

1.4.3 Витрати на сплату податків та зборів у ст руктурі діючих у  розрахунковому місяці тарифів грн без ПДВ 74 745 48 709 0 18 481

1.5 Ам орт изац ійні відрахування грн без ПДВ 220 406 143 634 54 497

1.6 Виробничі інвестиції з  прибут ку грн без ПДВ 6 590 018 2 500 354

1.7 Вит рат и на обслуговування т а  повернення кредит ів м іж народних ф інансових організацій грн без ПДВ

1.8 Реш т а витрат грн без ПДВ 10 052 422 6 550 960 0 2 485 535

II. Додаткові витрати на надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води (крім витрат на теплову енергію)

Орган, що встановив діючі у розрахунковому місяці тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води ВК ІФ М Р ВК ІФ М Р ВК ІФ М Р

Дата та номер документів, якими встановлено діючі у  розрахунковому місяці тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води

31.10.2019 р. 
№  1271

31.10.2019 р. 
№  1271

31.10.2019 р. 
№  1271

2

Варт іст ь додат кових вит рат  на  надання ком унальних послуг з  цент ралізованого опалення, 

цент ралізованого пост ачання гарячо ї води відповідно до ст рукт ури діючого у  розрахунковом у м ісяці 

т ариф у всього, у  т ом у числі:

грн без ПДВ 2 106 183 0 0 0

2.1 Варт іст ь холодної води для цент ралізованого пост ачання гарячо ї води грн без ПДВ 205 986 0 0

2.2

Сума вит рат  на оплат у праці, внески на  загальнообов 'язкове держ авне соціальне ст рахування  

працівників, сплат у подат ків т а зборів у  ст рукт урі додат кових вит рат  на надання ком унальних послуг з 

цент ралізованого опалення т а/або цент ралізованого пост ачання гарячої води всього, у  т ом у числі:

грн без ПДВ 536 882 о у/у'
. . ......... ...........

2.2.1 Витрати на оплату праці грн без ПДВ 440 067

2.2.2 Витрати на внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників грн без ПДВ 96 815

2.2.3 Витрати на сплату податків т а зборів грн бєзДЦВ _____ 3 ... їзД
2.3 Реш т а витрат грн буез ПДВ ■353 313  _

/ / Ш ' щ Л
(орган місцевого самоврядування, посада) 

Директор
(посада керівника теплопостачальної/теплогенеруючої організації) Д І.Б.)


