
                                                                                                                   Додаток до наказу

                                                                                                                   від 29.10.2021 № 90а

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР

___________________Ігор ХОМЯК

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у тому числі: тис. грн. 808,13

Прямі витрати тис. грн. 566,91

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн. 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн. 333,00

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн. 233,91

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн. 73,26

1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн. 0,00

1.3.3 інші прямі витрати тис. грн. 160,65

1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: тис. грн. 241,22

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн. 172,86

1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн. 38,03

1.4.3 інші витрати тис. грн. 30,33

2 Адміністративні витрати, у тому числі: тис. грн. 60,04

2.1 витрати на оплату праці тис. грн. 43,91

2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн. 9,66

2.3 інші витрати тис. грн. 6,48

3 Витрати на збут, у тому числі: тис. грн. 0

3.1 витрати на оплату праці тис. грн. 0

3.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн. 0

3.3 інші витрати тис. грн. 0

4 Інші операційні витрати тис. грн. 0

5 Фінансові витрати тис. грн. 0

6 Повна собівартість тис. грн. 868,17

7 Плата за абонентське обслуговування без ПДВ

грн/абон/ 

міс.на рік 11,53

7.1 Плата за абонентське обслуговування з ПДВ

грн/абон/ 

міс.на рік 13,84

7.2 Граничний розмір плати за абонобслуговування з 01.12.2021р. З ПДВ

грн/абон/ 

міс.на рік 35,19

8 Кількість абонентів для розрахунку плати за абонобслуговування одиниць 6275

9 Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання т/е одиниць 3029

10 Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у т. ч. на потреби: Гкал 47763

10.1 населення Гкал 20740

10.2 бюджетних установ Гкал 25456

10.3 інших споживачів 1544

10.4 релігійних організацій Гкал 23

Комунальне підприємство "Дрогобичтеплоенерго" Дрогобицької міської ради

планований 

період

Одиниця 

виміру
Показники

№ 

з/п

плати за абонентське обслуговування в розрахунку на одного абонента в місяць на протязі року

на 2021/2022рр.

СТРУКТУРА




