
                                                                                                        Додаток  

              до pішення виконавчого 

комітету міської ради 

              від __________ 2021р. 

№           

 

1. Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Комунальник» 

№ з/п Показник 

 

Тариф 

 

Відхилення 

діючий, 

грн./куб. м 

плановий 

грн./куб. м 

грн/куб. м 
% 

1 Виробнича собівартість, усього,  

зокрема: 

7,72 11,71 +3,99 +51,68 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 3,19 4,32 +1,13 +35,42 

1.1.1. електроенергія 2,19 3,22 +1,03 +47,03 

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 1,00 1,10 +0,10 +10,00 

1.2. прямі витрати на оплату праці 1,61 3,15 +1,54 +95,65 

1.3. інші прямі витрати, зокрема: 1,84 2,30 +0,46 +25,00 

1.3.1. єдиний внесок на  

загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування працівників 

0,35 0,69 +0,34 +97,14 

1.3.2. амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо повязаних із  

наданням послуги  

0,51 0,54 +0,03 +5,88 

1.3.3. інші прямі витрати 0,98 1,07 +0,09 +9,18 

1.4. загальновиробничі витрати 1,08 1,94 +0,86 +79,63 

2. Адміністративні витрати 2,56 2,91 +0,35 +13,67 

3. Витрати на збут - - -  

4. Інші операційні витрати - - -  

5. Фінансові витрати - - -  

6. Усього витрат повної собівартості 10,28 14,61 +4,33 +42,12 

7.  Витрати на відшкодування втрат - - -  

8. Плановий прибуток 0,88 0,22 -0,66 -75,00 

8.1. податок на прибуток 0,16 0,04 -0,12 -75,00 

8.2. чистий прибуток, зокрема: 0,72 0,18 -0,54 -75,00 

9. Середньозважений тариф 11,16 14,83 +3,67 +32,89 

 

2. Структура тарифів (без ПДВ) на послуги з централізованого водовідведення комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Комунальник» 

№ з/п Показник 

 

Тариф 

 

Відхилення 

діючий, 

грн./куб. м 

плановий 

грн./куб. м 

грн/куб. м 
% 

1 Виробнича собівартість, усього,  

зокрема: 

8,72 15,57 +6,85 +78,56 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 4,49 6,97 +2,48 +55,23 

1.1.1. Послуги сторонніх  3,37 4,47 +1,1 +32,64 



                                                           2                                       Продовження додатка 

 

підприємств з очистки стоків 

1.1.2. електроенергія 0,78 2,11 +1,33 +170,51 

1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 0,34 0,39 +0,05 +14,71 

1.2. прямі витрати на оплату праці 1,35 3,70 +2,35 +174,07 

1.3. інші прямі витрати, зокрема: 1,42 2,10 +0,68 +47,89 

1.3.1. єдиний внесок на  

загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування працівників 

0,30 0,81 +0,51 +170,00 

1.3.2. амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо повязаних із  

наданням послуги 

0,28 0,31 +0,03 +10,71 

1.3.3. інші прямі витрати 0,84 0,98 +0,14 +16,67 

1.4. загальновиробничі витрати 1,46 2,80 +1,34 +91,78 

2. Адміністративні витрати 3,46 4,19 +0,73 +21,10 

3. Витрати на збут - -   

4. Інші операційні витрати - -   

5. Фінансові витрати - -   

6. Усього витрат повної собівартості 12,18 18,00 +5,82 +47,78 

7.  Витрати на відшкодування втрат - - -  

8. Плановий прибуток 0,79 0,17 -0,62 -78,48 

8.1. податок на прибуток 0,14 0,03 -0,11 -78,57 

8.2. чистий прибуток, зокрема: 0,65 0,14 -0,51 -78,46 

9. Середньозважений тариф 12,97 18,17 +5,2 40,09 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                  Анна ОЛІЙНИК 

 


