
УКРАЇНА 

ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
«СТАРТ» 

39221,смт.Білики,вулКостенка10,Кобеляцького районуДІолтавськаобл. 
Тел.(05343)9-46-03,р/р26006055231447 МФ0331401 ПРУ «Приватбанк»м.Полтава, 
код ЄДРПОУЗ1389393 

вих№ /б" 
від 31.01,2017р До сесії селищної Ради 

Адміністрація ПКС «Старт» прохає Вас затвердити тарифи на послуги з водопостачання ,в зв'язку з 
підвищенням вартості енергоносіїв ,підвищення розміру мінімальної заробітної плати,ростом цін на 
паливно -мастильні матеріали для: 

1)населення 

-житлові будинки з водопроводом ,каналізацією,і ваннами з газовими водонагрівачами 5,7м.куб-
46,17грн на 1 особу(з ПДВ) 

-житлові будинки з водопроводом не обладнані каналізацією і ваннами з газовими водонагрівачами -
4,5 м.куб- 36,45 грн на 1 особу(зПДВ) 

-водокористування із загальних водозабірних колонок 1,5 м.куб-12,15 грн на 1 0С0бу(з П Д В ) 
-водопостачання за водомірними приладами -8,10 грн за 1 м.куб(з ПДВ) 

2)БюДЖЄТНИХ організацій - 8,10 грн за 1м.куб(з ПДВ) 

3)ІНШІ споживачі- 8,10 грн за 1 м.куб (зПДВ) 

Директор С.І.Китайгора 



УКРАЇНА 
ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

«СТАРТ» 

39221, смт. Білики, вул. Костенка,10, Кобеляцького району Полтавської області. Тел.(05343)9-46-03 , р -р 3712716080004 МФО 831019 
ГУДКСУ у Полтавській області, м. Полтава , код ЄДРПОУ 31389393 

Необхідність зміни тзрифів на послуги водопостачання постала через наступні причини : 

Розрахунок діючих тарифів базувався на фактичних витратах ПКС «Старт» за 2014 рік ,в якому було враховано 
мінімальну заробітну плату нарівні 1218,00 грн. та вартість 1кВт\год електроенергії -1,1861 грн. 

Протягом 2015-2016 рр. відбулося подальше зростання вартості електроенергії та підвищення рівня мінімальної плати 
згідно з Урядовим рішенням. Зазначені фактори,що впливають на формування собівартості послуг є такими,що не 
залежать від діяльності підприємства. 

З 01.01.2017 р. мінімальна гарантія з оплати праці становить 3200,00 грн. Зростання заробітної плати до попереднього 
рівня відбулося на 262 %. Відповідно зросли і нарахування на заробітну плату. 

За 2015-2016рр. тарифи на електроенергію мали тенденцію до динамічного зростання і на 01.01.2017 р. становили 
1,9699 за 1кВт \ год. що відповідно більше на 166 % більше ніж станом на 01,08.2014. Питома вага витрат по статтям 
«Електроенергія», «заробітна плата», «нарахування на заробітну плату» в загальній собівартості становить в послугах 
водопостачання 82 % і на підставі цього є головним чинником її формування. 



Калькуляція 
планово-розрахункових витрат на послуги водопостачання 

по ПКС" Старт" Кобеляцького району. 

Витрати виробництва ,що відносяться на 
собівартість послуг,всього ,грн 679609 

Прямі витрати,всього,грн 463596 
з них: 

Електроенргія 223830 
Паливо 31826,6 
Матеріали 25000 
Спецодяг 6740 

Витрати на одлату праці працівників 
водопроводу 124416 

Відрахування ЄСВ 22% 27398 

Амортизація основних виробничих 
засобів 24385 

Податковий збір (за користування надрами) 24800 
Роботи та послуги вироб.характеру виконані 
сторонніми організаціями 40885 

Загально-виробничі витрати, що відносяться 
згідновідсотку розподілення на водопровід 69412,57 

Разом планова виробнича собівартість 598693 

[ 
Адміністративні витрати,що відносяться згідно 
відсотку розподілення на водопровід 48308 

Витрати на збут,що відносяться згідно відсотку 
розподілення на водопровід 32607,45 

Обсяги реалізованої води (тис м.куб) 108 

Собівартість. І куб.м/води 6,29 
// з --//*/ 

Директор МІ 1?ІІ Китайгора С.І. 

Гол.бухгалтер М / І Сахновська О.С. 
/ ../-і // ффї 



Підприємство Комунальної Служби "Старт " 

Розрахунок планового тарифу на послуги водопостачання 
2017 рік 

1. Розрахунок собівартості Ім.куб 
Витрати 
вироби, 
на рік, 
тис. грн 

Річний 
об*єм 
реаліз.води 
тис.м.куб 

Собівартість Ім.куб % рентаб. 
план 

ціна з урахуванням 

рентабельності 

1 2 3 4 5 6 
Вода питна 679,609 108 6,29 12% 7,04 

7,04грн+1,06(15% ПДВ) =8,10 грн (з ПДВ) 

Житлові будинки з водопроводом,каналізацією і ваннами з газовими водонагрівачами 
5,7м.куб=46Д7 грн на 1 особу 

Житлові будинки з водопроводом не обладнані каналізцією і ваннами з газовими 
водонагрівачами -4,5м.куб= 36,45грн на 1 особу 

водокористування із зазагальних водозабірних колонок -1,5м.куб=12,15грн на 1 особу 


