
Додаток 2

(без ПДВ)

1 2 3 4

Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: тис.грн 887 295,7 737 530,1

          виробничі послуги тис.грн 8 902,4 13 357,5

          сировина і допоміжні матеріали тис.грн 4 389,6 8 104,5

          паливо тис.грн 776 378,3 485 131,1

          енергія зі сторони тис.грн 19 876,7 87 875,2

          витрати на оплату праці тис.грн 54 666,0 63 989,9

          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
тис.грн 12 026,5 14 077,8

          амортизаційні відрахування тис.грн 3 529,5 4 753,0

          інші витрати тис.грн 7 526,7 60 241,1

Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн 9 494,5 12 266,0

          матеріальні витрати тис.грн 271,9 362,1

          витрати на оплату праці тис.грн 7 061,4 7 998,7

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
тис.грн 1 553,5 1 759,7

          амортизаційні відрахування тис.грн 21,4 118,4

          інші витрати тис.грн 586,3 2 027,1

Інші операційні витрати, у т.ч.: тис.грн 100,2 124,3

          на соціальний розвиток тис.грн 100,2 124,3

          на дослідження і розробку тис.грн 0,0 0,0

          інші витрати тис.грн 0,0 0,0

Фінансові витрати (% за кредит) тис.грн 0,0 0,0

Усього витрат тис.грн 896 890,4 749 920,4

Прибуток тис.грн 25 848,3 15 089,9

Податок на прибуток тис.грн 4 652,7 2 716,2

Нерозподілений прибуток, у т.ч.: тис.грн 21 195,6 12 373,7

           дивіденди тис.грн 0,0 0,0

          резервний капітал тис.грн 0,0 0,0

          інше використання прибутку тис.грн 21 195,6 12 373,7

Товарна продукція тис.грн 922 738,7 765 010,3

Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) тис.грн 0,0 0,0

Товарна продукція  з урахуванням зміни тис.грн 922 738,7 765 010,3

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується:  грн/Гкал   

для виробництва та надання населенню послуг з централізованого 

опелення та централізованого постачання горячої води
грн/Гкал 682,62 653,78

для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з 

централізованого опелення та централізованого постачання горячої 

води

грн/Гкал 676,26 645,05

для виробництва та надання установам, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів, послуг з централізованого 

опелення та централізованого постачання горячої води

грн/Гкал 677,77 654,19

іншими споживачами грн/Гкал 676,94 653,97

Додатково:

Виробництво електричної енергії та  теплової енергії
млн.кВт*год, 

тис.Гкал
1 230,0 1 170,0

Корисний відпуск електричної та (або) теплової енергії
млн.кВт*год, 

тис.Гкал
1 230,0 1 170,0

Ціна натурального палива,  у т.ч.: х х

       Газ комунальний за 1000 м
3 грн 4 899,18 3 103,320

       Газ релігійний за 1000 м
3 грн 4 899,18 3 103,320

       Газ бюджетний за 1000 м
2 грн 4 899,18 3 103,320

       Газ промисловий за 1000 м
3 грн 4 899,18 3 103,320

Розрахунок тарифів на  виробництво теплової енергії по філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" 

для всіх категорій споживачів з 01.01.2021р.

(виходячи з фактичної вартості природного газу за серпень 2020р.  у розмірі 3103,32грн./тис. м
3

 
(постачання газу - 2979,16 грн./тис.м3 + транспортування газу - 124,16 грн./тис.м3))

Найменування  показників Одиниці виміру

Теплова енергія

Тариф НКРЕКП згідно 

Постанови №666 від 17.03.2020 

(діють з 17.03.2020р.)

Розрахункові тарифи

 (з 01.01.2021р.)

Примітка:

При розрахунках тарифів на теплову енергію на 2021р.в вартості палива врахована ціна натурального палива (газ) без урахування ціни на розподіл 

природного газу ПАТ "Харківміськгаз" - 300 грн./тис.м 
3


