
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.: 195 919,047 3,9513 138 627,910 2,8643

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 143 727,304 2,8987 95 952,342 1,9826

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)

143 727,304 2,8987 95 952,342 1,9826

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.: 52 191,742 1,0526 42 675,568 0,8818

1.4.1

загальновиробничі витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

52 191,742 1,0526 42 675,568 0,8818

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 6 353,417 0,1281 4 387,370 0,0907

2.1

адміністративні витрати централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

6 353,417 0,1281 4 387,370 0,0907

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.: 26 288,838 0,5302 18 152,885 0,3751

3.1

витрати на збут з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

5 048,832 0,1018 3 138,564 0,0648

3.2 витрати на оплату праці 7 536,151 0,1520 5 349,919 0,1105

3.3 відрахування на соціальні заходи 2 853,940 0,0576 2 026,014 0,0419

3.4 амортизаційні відрахування 140,463 0,0028 96,405 0,0020

3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.6
послуги сторонніх організацій з обслуговування  квартирних 

засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)
4 630,830 0,0934 3 287,430 0,0679

3.7
витрати на оплату послуг банків та інших установ з 

приймання і перерахування коштів споживачів
4 737,034 0,0955 3 294,352 0,0681

3.8 інші витрати 1 341,588 0,0271 960,201 0,0198

4 Інші операційні витрати 197,795 0,0040 129,109 0,0027

4.1

інші операційні витрати з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

197,795 0,0040 129,109 0,0027

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання 

холодної води/водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

Додаток 5

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг 
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Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                                   

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради

№ з/п Найменування показників 

Послуга з централізованого 

постачання холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 

водовідведення  (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)



2

5 Фінансові витрати 140,800 0,0028 211,478 0,0044

5.1

фінансові витрати з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

140,800 0,0028 211,478 0,0044

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 228 899,897 4,6164 161 508,752 3,3371

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 1 165,896 0,0235 1 751,148 0,0362

7.1

чистий прибуток з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

988,047 0,0199 1 484,024 0,0307

7.2

податок на прибуток з централізованого 

водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з 

централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

177,848 0,0036 267,124 0,0055

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

230 065,793 4,6399 163 259,900 3,3733

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

49 584,00 48 398,35

Директор Департаменту

із регулювання відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

5,57 4,05

Продовження додатка 5


