Інформація КП «Власівські мережі» для споживачів смт Власівка
про наміри здійснити зміну тарифів на послуги централізованого теплопостачання
для населення, бюджетних установ та інших споживачів
Загальний розмір тарифу з централізованого опалення та його структура за
економічними елементами:
Тарифи:
- для населення з 11.02.2017 р.:
- 1402,72 грн./Гкал;
- 37,03 грн./кв.м.;
- для бюджетних установ з 11.02.2017 р. по 28.02.2017 р.:
-

518,66 грн./Гкал

- для бюджетних установ з 01.03.2017 р.:
- 1666,60 грн./Гкал
- для інших споживачів з 11.02.2017 р. по 28.02.2017 р.:
-

2036,62 грн./Гкал

- для інших споживачів з 01.03.2017 р.:
- 2124,58 грн./Гкал

Населення

5. Адміністративні витрати
6. Витрати із збуту

З
11.02.2017р.
Грн./Гкал
938,14
885,99
52,15
76,85
23,16
54,01
61,60
3,60

7. Всього повна собівартість

1157,36

Статті витрат
1. Прямі матеріальні витрати:
1.1. Витрати на придбання палива,
1.2. Прямі витрати на електроенергію, холодну воду та матеріали
2. Прямі витрати на оплату праці
3. Інші прямі витрати:
4. Загальновиробничі витрати

Рентабельність, 20 %
ПДВ, 20%
Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ
Вартість 1 кв.м., в т.ч. ПДВ

11,57
233,79
1402,72
37,03

Бюджетні установи

Статті витрат
1. Прямі матеріальні витрати:
1.1. Витрати на придбання палива,
1.2. Прямі витрати на електроенергію, холодну воду та матеріали
2. Прямі витрати на оплату праці
3. Інші прямі витрати:
4. Загальновиробничі витрати
5. Адміністративні витрати
6. Витрати із збуту

З 11.02.2017
З
по
1.03.2017р.
28.02.2017 р.
Грн./Гкал
Грн./Гкал
938,14
938,14
885,99
885,99
52,15
52,15
76,85
76,85
23,16
23,16
54,01
54,01
61,60
61,60
3,60
3,60

7. Всього повна собівартість

1157,36

1157,36

Зменшення втрат від зниження ціни на природний газ
Рентабельність, 20 %

-797,18
72,04

*
231,47

ПДВ, 20%
Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ

86,44
518,66

277,77
1666,60

Інші споживачі

Статті витрат
1. Прямі матеріальні витрати:
1.1. Витрати на придбання палива,
1.2. Прямі витрати на електроенергію, холодну воду та матеріали
2. Прямі витрати на оплату праці
3. Інші прямі витрати:
4. Загальновиробничі витрати
5. Адміністративні витрати
6. Витрати із збуту

З 11.02.2017
З
по
1.03.2017р.
28.02.2017 р.
Грн./Гкал
Грн./Гкал
1256,18
1256,18
1204,03
1204,03
52,15
52,15
76,85
76,85
23,16
23,16
54,01
54,01
61,60
61,60
3,60
3,60

7. Всього повна собівартість

1475,40

1475,40

Зменшення втрат від зниження ціни на природний газ
Рентабельність, 20 %

-61,08
282,86

*
295,08

ПДВ, 20%
Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ

339,44
2036,62

354,10
2124,58

Розмір діючих тарифів на момент їх прийняття на 100% відшкодовував собівартість
послуг:
Централізоване опалення:
для населення: 1 Гкал – 1371,40 грн.; 1 кв.м. – 36,20 грн. (затверджений рішенням
виконавчого комітету Власівської селищної ради № 140 від 27.09.2016 р.)

для бюджетних установ: 1 Гкал – 2125,36 грн. (затверджений рішенням виконавчого
комітету Власівської селищної ради № 186 від 25.11.2016 р.)
для інших споживачів: 1 Гкал – 2125,36 грн. (затверджений рішенням виконавчого
комітету Власівської селищної ради № 186 від 25.11.2016 р.) ).
Причини перегляду тарифів для населення: підвищення мінімальної заробітної плати
та ціни на електричну енергію.
Причини перегляду тарифів для бюджетних установ та інших споживачів: підвищення
мінімальної заробітної плати та ціни на електричну енергію, зменшення ціни на
природний газ.
Відсоток зростання основних складових тарифу з централізованого опалення
(заробітна плата та електрична енергія):
- для населення – 2,3 %.
Відсоток зростання тарифу на послуги з централізованого опалення для бюджетних
установ (заробітна плата та електрична енергія): 2,3%.
Відсоток зменшення тарифу на послуги з централізованого опалення для бюджетних
установ (природний газ): 28%.
Відсоток зростання тарифу на послуги з централізованого опалення для інших
споживачів (заробітна плата та електрична енергія): 2,3%.
Відсоток зменшення тарифу на послуги з централізованого опалення для бюджетних
установ (природний газ): 2,1%.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
приймаються за адресою: 27552, смт Власівка м.Світловодськ, вул.Лівобережна, 9.

