
№ з/п бюдж. інші
1 Виробнича собівартість послуг

1.1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:  грн. 212,102.05
1.1.1. електроенергія на технологічні потреби  грн. 147,537.57

паливо на технологічні потреби  грн.
покупна вода  грн.
вода на технологічні потреби  грн.
сировина і матеріали  грн. 64,564.48
інші матеріальні витрати  грн.

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці  грн. 398,552.64
1.1.3. Інші прямі витрати, у т.ч.:  грн. 271,126.49

відрахування на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  грн. 87,681.58
амортизація основних засобів та інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів виробничого призначення  грн. 105,489.74
Інші прямі витрати (податки)  грн. 77,955.17

1.1.4.
Загальновиробничі витрати (змінні та постійні 
розподілені)  грн. 134,282.67

1.2.
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати (при їх виникненні)  грн.

1.3. Собівартість реалізованих послуг  (з.1.1.+1.2)  грн. 1,016,063.85

Складова тарифу по КП "Баранівка - міськводоканал" на послуги водопостачання та  водовідведення
Водопостачання    м.Баранівка

Показники Один. 
виміру

          Водопостачання 
  на    рік          насел.



1.4.1. Адміністративні витрати  грн. 207,152.62
1.4.2. Витрати на збут  грн. 96,198.95

Витрати на збут (нерозподілені) грн.
1.4.3. Інші операційні витрати  грн.
1.5. Фінансові витрати  грн.

1.6. Всього повна собівартість реалізованої води  грн. 1,319,415.42
2. Витрати з податку на прибуток  грн.
3. Чистий плановий прибуток, у т.ч. на:  грн.

3.1. здійснення капітальних інвестицій  грн.
3.2. погашення основної суми боргу  грн.

3.3.
відрахування до резервних фондів спеціального 
призначення  грн.

3.4.

забезпечення прибутковості акціонерного 
(власного) капіталу (для підприємств, які 
створюються із залученням приватного капіталу)  грн.

3.5. інші цілі (за рішенням Уповноваженого органу)  грн.
4. Всього вартість послуг водопостачання  грн. 1,319,415.42
5. Обсяги реалізації послуг, у т.ч.:  м3 54780

населенню  м3 39799
бюджетним організаціям  м3 11458
іншим групам споживачів  м3 3523

6. Операційна собівартість грн./м3
7. Повна вартість грн./м3
8. Собівартість послуг

середній тариф грн./м3 24.09
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших груп споживачів грн./м3



9 Тарифи (з ПДВ)
середній тариф грн./м3 28.91
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших групах споживачів грн./м3

Директор         Ю.С.Деревянко

Економіст Н.В.Волощук

№ з/п бюдж. інші
1 Виробнича собівартість послуг

1.1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:  грн. 899,270.45
1.1.1. електроенергія на технологічні потреби  грн. 417,441.88

паливо на технологічні потреби  грн.
покупна вода  грн.
вода на технологічні потреби  грн.
сировина і матеріали  грн. 463,576.89
інші матеріальні витрати  грн. 18,251.68

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці  грн. 690,824.64
1.1.3. Інші прямі витрати, у т.ч.:  грн. 314,437.71

відрахування на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  грн. 151,981.42
амортизація основних засобів та інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів виробничого призначення  грн. 157,587.25
Інші прямі витрати(податки)  грн. 4,869.04

Водовідведення   м.Баранівка

Показники Один. 
виміру

Водовідведення
  на    рік        насел.



1.1.4.
Загальновиробничі витрати (змінні та постійні 
розподілені)  грн. 273,208.18

1.2.
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати (при їх виникненні)  грн.

1.3. Собівартість реалізованих послуг  (з.1.1.+1.2)  грн. 2,177,740.98
1.4.1. Адміністративні витрати  грн. 421,467.55
1.4.2. Витрати на збут  грн. 195,708.76

Витрати на збут (нерозподілені) грн.
1.4.3. Інші операційні витрати грн.
1.5. Фінансові витрати  грн.

1.6. Всього повна собівартість реалізованоих послуг  грн. 2,794,917.29
2. Витрати з податку на прибуток  грн.
3. Чистий плановий прибуток, у т.ч. на:  грн.

3.1. здійснення капітальних інвестицій  грн.
3.2. погашення основної суми боргу  грн.

3.3.
відрахування до резервних фондів спеціального 
призначення  грн.

3.4.

забезпечення прибутковості акціонерного 
(власного) капіталу (для підприємств, які 
створюються із залученням приватного капіталу)  грн.

3.5. інші цілі (за рішенням Уповноваженого органу) тис. грн.
4. Всього вартість послуг водовідведення  грн. 2,794,917.29
5. Обсяги реалізації послуг, у т.ч.:  м3 105952

населенню  м3 32873
бюджетним організаціям м3 10607
іншим групам споживачів  м3 62472



6. Операційна собівартість грн./м3
7. Повна вартість грн./м3
8. Собівартість послуг

середній тариф грн./м3 26.38
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших груп споживачів грн./м3

10. Тарифи (з ПДВ)
середній тариф грн./м3 31.66
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших групах споживачів грн./м3

Директор Ю.С.Деревянко

Економіст Н.В.Волощук

№ з/п бюдж. інші
1 Виробнича собівартість послуг

1.1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:  грн. 42,774.87
1.1.1. електроенергія на технологічні потреби  грн. 35,197.26

паливо на технологічні потреби  грн.
покупна вода  грн.
вода на технологічні потреби  грн.
сировина і матеріали  грн. 7,577.61
інші матеріальні витрати  грн.

Водопостачання    с.Зеремля

Показники Один. 
виміру

          Водопостачання 
  на    рік          насел.



1.1.2. Прямі витрати на оплату праці  грн. 72,000.00
1.1.3. Інші прямі витрати, у т.ч.:  грн. 30,103.89

відрахування на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  грн. 15,840.00
амортизація основних засобів та інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів виробничого призначення  грн. 14,263.89
Інші прямі витрати (податки)  грн.

1.1.4.
Загальновиробничі витрати (змінні та постійні 
розподілені)  грн.

1.2.
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати (при їх виникненні)  грн.

1.3. Собівартість реалізованих послуг  (з.1.1.+1.2)  грн. 144,878.76
1.4.1. Адміністративні витрати  грн.
1.4.2. Витрати на збут  грн.

Витрати на збут (нерозподілені) грн.
1.4.3. Інші операційні витрати  грн.
1.5. Фінансові витрати  грн.

1.6. Всього повна собівартість реалізованої води  грн. 144,878.76
2. Витрати з податку на прибуток  грн.
3. Чистий плановий прибуток, у т.ч. на:  грн.

3.1. здійснення капітальних інвестицій  грн.
3.2. погашення основної суми боргу  грн.

3.3.
відрахування до резервних фондів спеціального 
призначення  грн.

3.4.

забезпечення прибутковості акціонерного 
(власного) капіталу (для підприємств, які 
створюються із залученням приватного капіталу)  грн.

3.5. інші цілі (за рішенням Уповноваженого органу)  грн.
4. Всього вартість послуг водопостачання  грн. 144,878.76
5. Обсяги реалізації послуг, у т.ч.:  м3 5,015.00



населенню  м3 5,015.00
бюджетним організаціям  м3 0.00
іншим групам споживачів  м3 0.00

6. Операційна собівартість грн./м3
7. Повна вартість грн./м3
8. Собівартість послуг

середній тариф грн./м3 28.89
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших груп споживачів грн./м3

9 Тарифи (з ПДВ)
середній тариф грн./м3 34.67
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших групах споживачів грн./м3

Директор         Ю.С.Деревянко

Економіст Н.В.Волощук

№ з/п бюдж. інші
1 Виробнича собівартість послуг

1.1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:  грн. 120,186.61
1.1.1. електроенергія на технологічні потреби  грн. 71,398.81

паливо на технологічні потреби  грн.
покупна вода  грн.
вода на технологічні потреби  грн.

Водопостачання   смт. Першотравенськ

Показники Один. 
виміру

          Водопостачання 
  на    рік          насел.



сировина і матеріали  грн. 48,787.80
інші матеріальні витрати  грн.

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці  грн. 241,710.48
1.1.3. Інші прямі витрати, у т.ч.:  грн. 90,559.82

відрахування на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  грн. 53,176.30
амортизація основних засобів та інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів виробничого призначення  грн. 1,416.00
Інші прямі витрати (податки)  грн. 35,967.52

1.1.4.
Загальновиробничі витрати (змінні та постійні 
розподілені)  грн. 63,613.37

1.2.
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати (при їх виникненні)  грн.

1.3. Собівартість реалізованих послуг  (з.1.1.+1.2)  грн. 516,070.28
1.4.1. Адміністративні витрати  грн. 98,133.86
1.4.2. Витрати на збут  грн. 45,579.54

Витрати на збут (нерозподілені) грн.
1.4.3. Інші операційні витрати  грн.
1.5. Фінансові витрати  грн.

1.6. Всього повна собівартість реалізованої води  грн. 659,783.68
2. Витрати з податку на прибуток  грн.
3. Чистий плановий прибуток, у т.ч. на:  грн.

3.1. здійснення капітальних інвестицій  грн.
3.2. погашення основної суми боргу  грн.

3.3.
відрахування до резервних фондів спеціального 
призначення  грн.

3.4.

забезпечення прибутковості акціонерного 
(власного) капіталу (для підприємств, які 
створюються із залученням приватного капіталу)  грн.

3.5. інші цілі (за рішенням Уповноваженого органу)  грн.



4. Всього вартість послуг водопостачання  грн. 659,783.68
5. Обсяги реалізації послуг, у т.ч.:  м3 16354.2

населенню  м3 13674
бюджетним організаціям  м3 1245.2
іншим групам споживачів  м3 1435

6. Операційна собівартість грн./м3
7. Повна вартість грн./м3
8. Собівартість послуг

середній тариф грн./м3 40.34
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших груп споживачів грн./м3

9 Тарифи (з ПДВ)
середній тариф грн./м3 48.41
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших групах споживачів грн./м3

Директор         Ю.С.Деревянко
Економіст Н.В.Волощук



№ з/п бюдж. інші
1 Виробнича собівартість послуг

1.1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:  грн. 60,229.80
1.1.1. електроенергія на технологічні потреби  грн. 38,851.90

паливо на технологічні потреби  грн.
покупна вода  грн.
вода на технологічні потреби  грн.
сировина і матеріали  грн. 21,377.90
інші матеріальні витрати  грн.

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці  грн. 161,140.32
1.1.3. Інші прямі витрати, у т.ч.:  грн. 35,450.87

відрахування на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  грн. 35,450.87
амортизація основних засобів та інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів виробничого призначення  грн.
Інші прямі витрати(податки)  грн.

1.1.4.
Загальновиробничі витрати (змінні та постійні 
розподілені)  грн. 42,408.92

1.2.
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати (при їх виникненні)  грн.

1.3. Собівартість реалізованих послуг  (з.1.1.+1.2)  грн. 299,229.91
1.4.1. Адміністративні витрати  грн. 65,422.57
1.4.2. Витрати на збут  грн. 30,386.36

Витрати на збут (нерозподілені) грн.
1.4.3. Інші операційні витрати грн.
1.5. Фінансові витрати  грн.

1.6. Всього повна собівартість реалізованоих послуг  грн. 395,038.84

Водовідведення   смт. Першотравенськ

Показники Один. 
виміру

Водовідведення
  на    рік        насел.



2. Витрати з податку на прибуток  грн.
3. Чистий плановий прибуток, у т.ч. на:  грн.

3.1. здійснення капітальних інвестицій  грн.
3.2. погашення основної суми боргу  грн.

3.3.
відрахування до резервних фондів спеціального 
призначення  грн.

3.4.

забезпечення прибутковості акціонерного 
(власного) капіталу (для підприємств, які 
створюються із залученням приватного капіталу)  грн.

3.5. інші цілі (за рішенням Уповноваженого органу) тис. грн.
4. Всього вартість послуг водовідведення  грн. 395,038.84
5. Обсяги реалізації послуг, у т.ч.:  м3 16470.2

населенню  м3 10948
бюджетним організаціям м3 1202.2
іншим групам споживачів  м3 4320

6. Операційна собівартість грн./м3
7. Повна вартість грн./м3
8. Собівартість послуг

середній тариф грн./м3 23.99
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших груп споживачів грн./м3

10. Тарифи (з ПДВ)
середній тариф грн./м3 28.79
для населення грн./м3
бюджетних організацій грн./м3
інших групах споживачів грн./м3

Директор Ю.С.Деревянко

Економіст Н.В.Волощук
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