
№ з/п тис. грн грн. за тис.м3 без 
ПДВ

грн. за 1м3 на 
годину, без ПДВ

1 0.04121

0.03288

0.06915

1708.2

1049.7

658.5

2 683280.3

2.1 646132.3 1615.3

2.1.1 332195.3 830.5

2.1.1.1 321467.0 803.7

2.1.1.2 10728.3 26.8

2.1.2 129570.2 323.9

2.1.3 28505.4 71.3

2.1.4 16659.0 41.6

2.1.5 31952.4 79.9

2.1.5.1 1017.2 2.5

2.1.5.2* 17713.0 44.3

2.1.5.3 683.3 1.7

2.1.5.4 12538.9 31.3

2.1.6 8582.0 21.5

2.1.7 7548.5 18.9

2.1.8 4859.0 12.1

2.1.9 15369.1 38.4

2.1.10 29673.9 74.2

2.1.11 9735.6 24.3

2.1.12 31481.9 78.7

2.2 37148.0 92.9

2.2.1 6686.6 16.7

2.2.2 11388.0 28.5

1 5.4

2 400.0

3 16580945.5

3.1 12771495.3

3.2 3809450.3

*
** Примітки:

Компенсація недоотриманої виручки за 2017р.

Компенсація різниці в ціні по ВТВ за 2017р.

Обсяг розподілу, усього, млн м3

2. До складу тарифу необхідно включити витрати на страхування державного майна відповідно до умов Додаткової угоди №1 від 24.05.2017 до Договору №31/27 від 28.02.2013 з 
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Розрахунок суми страхування проводиться страховою компанією на підставі оціночної вартості майна, і страхового тарифу, 
який встановлюється відповідно до ступені ризику майна. По проведенню робіт по оцінюванню майна і орієнтовної вартості таких робіт консультації з надавачами послуг не проводились

1. У разі введення в дію оплати вартості послуги природного газу Оператора ГРМ за тарифом, визначеним відповідно до вимог Кодексу, як плата
за потужність (абонентська плата), до складу тарифу необхідно включати «Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу
замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи», які становитимуть на рівні 104.4млн.грн. на рік.

Загальна потужність розподілу природного газу, тис. м3 на рік, Wрозп
Загальна потужність розподілу природного газу, тис. м3 на рік, Wрозп для побутових 
споживачів
Загальна потужність розподілу природного газу, тис. м3 на рік, Wрозп для непобутових 
споживачів

Примітка: Підлягає уточненню

у т.ч.: капітальні інвестиції (вкладення) без ПДВ

у т.ч. податок на прибуток

Компенсація недоотриманої виручки за 2016р.

Рентабельність

Довідково:

Прибуток, усього

Компенсація різниці в ціні по ВТВ за 2016 р.

              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, ремонт, інші)

у т.ч. повірка та ремонт лічильників

Амортизаційні відрахування

у т.ч. плата внеску за регулювання

Витрати на заміну лічильників 

інші витрати

Витрати на встановлення лічильників газу населення

Витрати на створення обмінного фонду лічильників 

у т.ч. плата за право експлуатації державного майна

Інші витрати, усього

Структура тарифу (планованої тарифної виручки) 

на послуги розподілу природного газу на 2018 рік
(вид діяльності)

ПАТ "Херсонгаз"

Нарахування на зарплату

Витрати на оплату праці

Тариф без ПДВ,  грн./м3 на годину

Матеріальні витрати, усього

Тариф без ПДВ,  грн./тис.м3 на годину для побутових споживачів

Тариф без ПДВ,  грн./тис.м3 на годину для непобутових споживачів

Показники (елементи витрат)

у т.ч.:    вартість газу на технологічні та власні потреби (очікувані граничні)

Плановані виробничі витрати, усього

Планована тарифна виручка (дохід), усього

Тариф без ПДВ,  грн./м3 на годину для побутових споживачів

Тариф без ПДВ,  грн./м3 на годину для непобутових споживачів

Тариф без ПДВ,  грн./тис.м3


