
Додаток 2

тис. грн на рік грн/м
3 тис. грн на рік грн/м

3

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 3 311,170 5,0594 3 816,095 5,7319

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 501,768 3,8226 3 282,735 4,9308

1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.2

прямі витрати централізованого водопостачання/водовідведення 

для здійснення послуги з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

2 501,768 3,8226 3 282,735 4,9308

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.3 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 809,402 1,2367 533,360 0,8011

1.4.1

загальновиробничі витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

809,402 1,2367 533,360 0,8011

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 265,049 0,4050 305,475 0,4588

2.1

адміністративні витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

265,049 0,4050 305,475 0,4588

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

3 Витрати на збут, у т. ч.: 496,432 0,7585 557,281 0,8371

3.1

витрати на збут з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

192,059 0,2935 205,661 0,3089

3.2 витрати на оплату праці 168,283 0,2571 193,244 0,2903

3.3 відрахування на соціальні заходи 37,022 0,0566 42,514 0,0639

3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.5
матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів 

обліку (в т. ч. на періодичну повірку)
17,011 0,0260 19,534 0,0293

3.6
послуги сторонніх організацій з обслуговування  квартирних 

засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку)
21,591 0,0330 24,794 0,0372

3.7
витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і 

перерахування коштів споживачів
60,000 0,0917 71,000 0,1066

3.8 інші витрати 0,465 0,0007 0,535 0,0008

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1

інші операційні витрати з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,000 0,000 0,0000

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.1

фінансові витрати з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,000 0,000 0,0000

5.2

фінансові витрати з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 4 072,651 6,2229 4 678,851 7,0278

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1

чистий прибуток з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,000 0,000 0,0000

7.2

податок на прибуток з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,000 0,000 0,0000

7.3

чистий прибуток  з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4

податок на прибуток з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом

4 072,651 6,2229 4 678,851 7,0278

9

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем),  грн/м
3 

(з ПДВ)

10 Обсяг реалізації, тис. м
3

А. Чумак

Директор  Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

7,47 8,43

654,46 665,76

Послуга з централізованого водовідведення  

(з використанням внутрішньобудинкових 

систем)
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Послуга з централізованого постачання 

холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)


