
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.: 19 187,775 4,1895 36 533,229 7,1985

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 10 134,207 2,2127 22 735,863 4,4799

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)

10 134,207 2,2127 22 735,863 4,4799

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.: 9 053,567 1,9768 13 797,365 2,7186

1.4.1

загальновиробничі витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

9 053,048 1,9766 13 796,385 2,7184

1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,520 0,0001 0,980 0,0002

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 696,066 0,1520 1 196,287 0,2357

2.1

адміністративні витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)

696,066 0,1520 1 196,287 0,2357

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.: 2 561,995 0,5594 4 639,861 0,9142

3.1
витрати на збут з централізованого водопостачання/водовідведення для 

здійснення послуги з централізованого постачання холодної 

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

741,183 0,1618 1 197,201 0,2359

3.2 витрати на оплату праці 827,994 0,1808 1 562,718 0,3079

3.3 відрахування на соціальні заходи 313,561 0,0685 591,801 0,1166

3.4 амортизаційні відрахування 8,908 0,0019 16,812 0,0033

3.5
матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку (в 

т.ч. на періодичну повірку)
242,460 0,0529 457,607 0,0902

3.6
послуги сторонніх організацій по обслуговуванню  квартирних засобів 

обліку (в т.ч. на періодичну повірку)
53,904 0,0118 101,736 0,0200

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

перерахування коштів споживачів
258,022 0,0563 486,978 0,0960

3.8 інші витрати 115,963 0,0253 225,007 0,0443

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 0,000

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 22 445,835 4,9008 42 369,377 8,3485

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

22 445,835 4,9008 42 369,377 8,3485

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

5,88 10,02

4 580,00 5 075,10

Директор  Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

Додаток 18

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

_________________№____________

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                  

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

товариства з обмеженою відповідальністю "Білоцерківвода"

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого 

постачання холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)


