
Додаток 1

Вхідні дані

Показники
Одиниці 

виміру

Дані для розра-

хунку показників 

на 2018 рік

Примітка

Вартісні дані (без ПДВ)

Ціна газу всього

Ціна  природного газу всього для населення грн./тис.м
3 5674,70

Ціна  природного газу грн./тис.м
3 4942,00 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Тариф на транспортування природного газу ПАТ 

"Укртрансгаз" УМГ "Львітрансгаз" грн./тис.м
3

97,80 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Тариф на послуги з розподілу природного газу ПАТ 

"Житомиргаз" грн./тис.м
3

634,90 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Ціна  природного газу всього для бюджетних установ та інших 

споживачів
грн./тис.м

3 8639,90

Ціна  природного газу грн./тис.м3 7907,20 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Тариф на транспортування природного газу ПАТ 

"Укртрансгаз" УМГ "Львітрансгаз" грн./тис.м3 97,80 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Тариф на послуги з розподілу природного газу ПАТ 

"Житомиргаз" грн./тис.м3 634,90 Акт приймання-передачі за квітень 2018

Ціна гранул з дерев'яної тирси-пеллети (ТОВ "Еко-паливо", м. 

Олевськ) грн./тн 2500,00 Видаткова накладна № 5 від 20.02.2018

Ціна гранул з дерев'яної тирси-пеллети (Укрпалетсистем, м. 

Коростень) грн./тн 2100,00 Видаткова накладна №191 від 21.02.2018
Ціна дровяних відходів грн./куб.м. 350,00 Рахунок №12 від 27.02.2018

Діючий тариф на активну електроенергію
грн./кВт/год

Рахунок Житомиробленерго на липень 2018 за 

посиланням http://www.ztoe.com.ua/tariff.php

другий клас грн./кВт/год 2,404 другий клас

- нічний період грн./кВт/год 0,601 0,25

- напівпіковий період грн./кВт/год 2,452 1,02

- піковий період грн./кВт/год 4,327 1,80

- ЖД грн./кВт/год 1,997 Рахунок № 4289 від 25.06.2018

- ДНЗ № 13 грн./кВт/год 2,404  http://www.ztoe.com.ua/tariff.php

- ЦРД №4 грн./кВт/год 2,404  http://www.ztoe.com.ua/tariff.php

Діючий тариф на реактивну електроенергію РЕМ грн./Квар 0,108 червень 2018

Діючий тариф на реактивну електроенергію ЖД грн./Квар 0,318 червень 2018

Діючий тариф на водопостачання від  Коростенське 

комунальне підприємство "Водоканал" грн./м
3

13,2917

Діючий тариф на водовідведення від  Коростенське 

комунальне підприємство "Водоканал" грн./м
3

11,5417

Діючий тариф на водопостачання від  БМЕУ грн./м
3

7,360 Рахунок від 27.04.18 №1366

Діючий тариф на водопостачання від Коростенський 

Щебзавод грн./м
3

9,775

Рахунок від 30.04.18. №105

Ціна на автомобільний бензин А-95 грн./л 22,500 Рахунок -фактура № СФ-0002058 від 22.03.2018

Ціна на автомобільний бензин А-92 грн./л 25,830 Рахунок №271 від 05.03.2018

Ціна на дизельне паливо грн./л 24,580 Рахунок №271 від 05.03.2018

Ціна на газ грн./л 12,750 Рахунок №1963 від 31.05.2018

Природний газ для авто грн./м3 14,940 Рахунок №1963 від 31.05.2018
Мастила грн./л 23,200 Рахунок-фактура №СФ-0000028 від 18.01.2018

Дані для розрахунку Фонду оплати праці та відрахувань

Прожитковий мінімум грн. 1808,2 1762- 6 міс., 1841- 5 міс., 1921-1 міс.

Єдиний соціальний внесок % 22,00%
Єдиний соціальний внесок для працюючих інвалідів % 8,41%

Індекс цін виробників промислової продукції % 110,30% Прогноз на 2018 рік, Постанова КМУ № 411

Показники для складання Річного плану

Тривалість опалювального періоду діб 184 Фактична за 5 років

Тривалість опалювального періоду міс. 6,049

Температура усереднена розрахункова внутрішнього повітря гр.С 18

Температура розрахункова зовнішнього повітря для 

проектування опалення гр.С -21 ДСТУ "Будівельна кліматологія"

Температура зовнішнього повітря за опалювальний 

період гр.С 1,50 Фактична за 5 років

cічень гр.С -4,06 Розрахунок (файл "Навантаження")

лютий гр.С -0,48 Розрахунок (файл "Навантаження")

березень гр.С 3,63 Розрахунок (файл "Навантаження")

квітень гр.С 7,03 Розрахунок (файл "Навантаження")

жовтень гр.С 6,40 Розрахунок (файл "Навантаження")

листопад гр.С 3,19 Розрахунок (файл "Навантаження")

грудень гр.С -0,04 Розрахунок (файл "Навантаження")

Кількість годин роботи системи опалення на добу год. 24

Нижча теплота згорання

газ природний 0,0 середньозважена за 2017 рік (Додаток Паливо)

пеллети м. Олевськ 4211 Сертифікат від 15.03.2017

пеллети м. Коростень 4151 Протокол випробувань від 25.04.2014
дровяні відходи 2520 Довідник

Директор підприємства

Головний інженер

Головний бухгалтер

Головний економіст

Рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №263 від 20.06.2018р.


