
тис. грн на рік грн/куб.м
тис. грн на 

рік
грн/куб.м

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 9700,263 8,1484 7739,641 5,2055

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.1 електроенергія 0,0000 0,0000

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,0000 0,0000

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

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 7296,387 6,1291 6278,246 4,2226

1.3.1
частка прямих витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення
7296,387 6,1291 6278,246 4,2226

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0,0000 0,0000

1.3.3 амортизаційні відрахування 0,0000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,0000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 2403,876 2,0193 1461,395 0,9829

1.4.1

частка загальновиробничих витрат на 

централізоване  водопостачання та 

водовідведення

2403,876 2,0193 1461,395 0,9829

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 601,773 0,5055 475,782 0,3200

2.1
частка адміністративних витрат на 

централізоване 
601,773 0,5055 475,782 0,3200

 водопостачання та водовідведення

2.2

адміністративні витрати з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

3 Витрати на збут, у тому числі: 1600,070 1,3441 1304,466 0,8774

3.1
частка витрат зі збуту на централізоване  

водопостачання та водовідведення
168,092 0,1412 132,849 0,0894

3.2 витрати на оплату праці 0,0000 0,0000

3.3 відрахування на соціальні заходи 0,0000 0,0000

3.4 амортизаційні відрахування 0,0000 0,0000

3.5

витрати на оплату послуг банків та інших 

установ з приймання і перерахування коштів 

споживачів

283,355 0,2380 231,835 0,1559

3.6 інші витрати 1148,623 0,9649 939,782 0,6321

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

4.1

частка інших операційних витрат на 

централізоване  водопостачання та 

водовідведення

0,0000 0,0000

4.2

інші операційні витрати з централізоване 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

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

5.1

частка фінансових витрат на централізоване 

водопостачання та водовідведення 0,0000 0,0000

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

 (з використанням внутрішньобудинкових систем)  КП «Вишнівськводоканал»

Послуга з централізовованого 

постачання холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Вишневої міської ради 

від 28.11.2018 року № 54/20

Найменування показників№ з/п



тис. грн на рік грн/куб.м
тис. грн на 

рік
грн/куб.м

Послуга з централізовованого 

постачання холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)Найменування показників№ з/п

5.2

фінансові витрати з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

6 Повна собівартість 11902,106 9,9980 9519,889 6,4029

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1
частка прибутку з централізованого 

водопостачання та водовідведення
0,0000 0,0000

7.2

частка податку на прибуток з централізованого 

водопостачання та водовідведення 0,0000 0,0000

7.3

чистий прибуток з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

7.4

податок на прибуток з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем)

0,0000 0,0000

8

Вартість послуги з централізованого 

постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових 

систем) тис. грн, без ПДВ

9

Тариф на послугу з централізованого 

постачання  холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових 

систем), грн/куб.м, без ПДВ 

10 Обсяг реалізації, тис. куб.м, без ПДВ 1190,45 1486,82

Керуюча справами виконкому                                                                                                 Ковальчук С. М.

10,00 6,40

11902,106 9519,889


