Повідомлення

про намір комунального підприємства «Господар» Руденківської сільської ради
щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води та
вивезення твердих та рідких побутових відходів
Відповідно до «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житловокомунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,
затвердженого Наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 30.07.2012року №390 (із змінами) та Постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06. 2011р. № 869 «Про порядок формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення» із змінами, Постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 «Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» із змінами комунальне підприємство
«Господар» Руденківської сільської ради інформує про намір встановити тарифи на
послуги з централізованого постачання холодної води та послуги вивезення твердих та
рідких побутових відходів .

1. Вартість послуги з централізованого постачання холодної води
Населення
- За наявності засобів обліку води – 12,60 грн. за 1 м3;
- Без засобів обліку води – 63,00 грн. з однієї особи в місяць (норма
споживання 5м3 на 1 особу).
1.1. Для бюджетних установ – 15,66 грн. за 1 м3.
1.2. Для інших споживачів – 15,66 грн. за 1 м3;
2. Вартість послуги вивезення твердих побутових відходів:
- 14,00 (чотирнадцять) гривень з домогосподарства за 1 місяць;
3.Вартість вивезення рідких побутових відходів (викачування вигрібних ям)
асенізаційним автомобілем ГАЗ-3307 (4куб./м.) за 1м3 становить:
- для населення 84,88 грн. за 1м3;
- для бюджетних установ – 84,88 грн. за 1м3;
- для інших споживачів – 84,88 грн. за 1м3.
Дані тарифи з урахуванням ПДВ 20%.
Обґрунтування причин встановлення тарифів на послугу з централізованого
постачання холодної води по КП «Господар» Руденківської сільської ради.
Структура тарифу на централізоване водопостачання:
2018р.
2019р.
Прямі матеріальні витрати
323334,92 грн.
313578,85 грн.
Прямі витрати на оплату праці
128666,88 грн.
140713,56 грн.
Інші прямі витрати (ЄСВ22%)
28306,72 грн.
30956,98 грн.
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати
166368,23 грн.
169982,18 грн.
5. Адміністративні витрати
160737,26 грн.
194193,10 грн.
6. Витрати зі збуту послуг
99868,04 грн.
190324,49 грн.
7. Повна собівартість 1м3
908353,35 грн./
1039965,16 грн./
103107м3=8,80грн
103909м3=10,00грн.
ПДВ 20% =2,0016
Рентабельність =0,60грн.
Разом: 12,60грн.
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Обґрунтування причин встановлення тарифів на послугу вивезення твердих
побутових відходів по КП «Господар» Руденківської сільської ради.
Структура тарифу на вивезення твердих побутових відходів:
2018р.
2019р.
Прямі матеріальні витрати
70 712,90 грн.
76 432,63 грн.
Прямі витрати на оплату праці
38 400,00 грн.
60091,20 грн.
Інші прямі витрати (ЄСВ22%)
8 448,00 грн.
13220,06 грн.
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати
793,38 грн.
1045,01 грн.
5. Адміністративні витрати
8253,60грн.
10307,77 грн.
6. Витрати зі збуту послуг
2379,00грн.
3100,45 грн.
7. Повна собівартість 1м3
128 986,88 грн./
164197,12 грн./
1 584,00м3=81,43грн
1727,67м3=95,04грн.
ПДВ 20% =19,01
Разом: 114,05 грн.
Норма вивезення на 1 особу в місяць 0,1228м.куб. 10,00 грн.
14,00грн.
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Обґрунтування причин встановлення тарифів на послугу вивезення рідких
побутових відходів по КП «Господар» Руденківської сільської ради.
Структура тарифу на вивезення рідких побутових відходів ГАЗ -3307 об’ємом 4
м. куб.:
2018р.
2019р.
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Інші прямі витрати (ЄСВ22%)
Амортизація
Інші витрати (страхування)
Адміністративні витрати
Рентабельність

213,49 грн.
22,16 грн.
4,88 грн
6,17 грн.
11,79 грн
11,53 грн
30,47 грн.

Вартість викачки 1м3становить:

300,00грн
75грн.
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201,39 грн.
24,84 грн.
5,46 грн.
6,17 грн.
11,79 грн.
11,53 грн.
26,11 грн.
ПДВ 20% =52,23грн.
339,52 грн
84,88грн.

Основні причини невідповідності діючих тарифів, пов’язані із переходом
підприємства на ПДВ, із зростанням в порівнянні 2018року з 2019 роком:
витрати електроенергії на 14%; витрати на паливно-мастильні матеріали 9%;
витрати на очищення питної води 19%; витрати на утримання та експлуатацію
основних засобів на 8%; розмір мінімальної заробітної плати 9%; витрати на
банківські послуги, послуги зв’язку, податки, 8%.
Всі ці фактори потребують перерахунку витрат та встановлення тарифів,
тому що витрати в діючих тарифах не відповідають рівню економічно
обґрунтованих витрат на виробництво та надання послуг.
Зауваження та пропозиції щодо встановлення тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води та послуги вивезення твердих та
рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших
споживачів приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього
повідомлення (по 21 березня 2019року) за адресою: КП «Господар»
Руденківської сільської ради», 39323, с. Руденківка, вул. Центральна 13а, або на
електронну адресу kpgospodar2014@ukr.net
Директор КП «Господар» Руденківської сільської ради Нестеренко С.І.

