
            Формування тарифу за економічно обґрунтованими статтями витрат 

                      на послугу з централізованого водовідведення на 2019 рік 

 

Найменування статей витрат 

 

 

Плановані витрати  

ТОВ «Комунсервіс» 

на 2019 рік, грн. 

сума, 

тис. грн. 
на 1 куб. м 

Обсяги реалізації стоків, всього (тис. куб. м), в тому числі: 339,2  

   

Прямі витрати, всього,  в тому числі: 2163,54 6,38 

1.Прямі матеріальні витрати, всього, в тому числі: 1410,64 4,16 

1.1 - витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб 303,93 0,90 

1.2 – витрати на допоміжні матеріали (обслуговування згідно з договором) 178,56 0,53 

1.3 - витрати на відведення стічних вод філії «Інфоксводо-канал» ТОВ «Інфокс» 912,45 2,69 

1.4 – витрати, пов’язані з придбанням спецодягу для виробничого персоналу 15,70 0,05 

2. Прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу 578,70 1,71 

3. Інші прямі витрати, всього,  в тому числі: 174,20 0,51 

3.1 - внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для 

виробничого персоналу 127,31 0,38 

3.2 - амортизація основних засобів 44,77 0,13 

3.3 – витрати на експертизу стічних вод 2,12 0,01 

 4.Загальновиробничі витрати, всього,  в тому числі: 417,78 1,23 

4.1 – витрати з оплати праці загальновиробничого персоналу 284,61 0,84 

4.2 – єдиний соціальний внесок 62,61 0,18 

4.3 – придбання спецодягу 3,42 0,01 

4.4 -  придбання засобів гігієни для виробничого персоналу 2,70 0,01 

4.5 – витрати на транспортні послуги (оренда авто, придбання паливно-мастильних 

матеріалів) 64,44 0,19 

Всього виробничих витрат: 2581,32 7,61 

5. Адміністративні витрати, всього, в тому числі: 625,66 1,84 

5.1 – витрати на оплату праці адмінперсоналу 414,13 1,22 

5.2 – відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

адмінперсоналу 91,11 0,27 

5.3 – витрати на утримання основних засобів  (оренда офісного приміщення) 

 

15,57 

 

 

0,04 

 

 

5.4 – витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування 0,90 0,00 

5.5 – витрати на обслуговування РРО 3,22 0,01 

5.6  – програмне забезпечення 1,41 0,01 

5.7 - амортизація основних засобів 5,95 0,02 

5.8 –придбання канцелярських товарів 6,23 0,02 

5.9 - витрати, пов'язані із сплатою податків, зборів (земельний податок) 86,42 0,25 

5.10  – придбання періодичних видань (підписка) 0,72 0,00 

6.Витрати на збут, всього, в тому числі: 78,62 0,23 

6.1 - витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з 

централізованого водовідведення  64,44 0,19 

6.2 - відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 14,18 0,04 

Витрати з операційної діяльності (повна собівартість послуги) 

3285,60 

 

9,68 

 

Планований прибуток – 8,3 % 

 272,70 0,80 

 ПДВ -20% 711,66 2,09 

Всього планованих витрат 

 

4269,96 

 

12,57 

 

 

 


