
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Відповідно до "Порядку інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обrрунтуванням такої необхідності", шо за
тверджений наказом Мінрегіонбуду УкраУни від 26.06.201 8 № 130, КП Смолі нсь
кий "Добробут'' доводить до відома споживачів інформацію про корегування та

рифу на послуги з теплопостачання, що надаватимуться бюджетним і госпрозра

хунковим споживачам з О 1.02.2021 р . 

Структура тарифу, що планується до введення. 

Статті витрат, інші показники 
Питомі витрати, 

грн./Гкал 

Пvямі витрати 1522,94 
паливо (газ) 1112,55 
електроенергія 114.81 

вода 6,54 
матеріали 8.68 
ФОП основних працівників 133.44 
відрахування в соціальні фонди 29,36 

амортизащя 98,35 

1НШ1 19,21 

Загальновиробничі витрати 27,62 
Адміністративні витрати 406,93 
Інші операційні витрати 0,00 
Фінансові витрати 0,00 

Повна планова собівартість 1957,49 

Плановий прибуток (2%) 39,15 

Разом: 1996,64 

пдв 399,33 

ТаршЬ ·J 2395.97 

Корегування тарифу проводиться відповідно до п.98 постанови КМУ від 1 
червня 2011 р. №869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на комунальні послуги" в зв'язку з: 

- 16ільшенням ціни природного газу; 
- збільшенням вартості електроенергії; 
- зростанням тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення; 
- збільшенням мінімальноУ заробітноУ плати та прожиткового мінімуму, змі-

нами в штатному розклад~ шдприємства. 

Корегування витрат на придбання природного газу проведено, виходячи з 

того, що ціна газу для КП Смолінський "Добробут"з 01 лютого 2021 р. складає 
8800 грн. за 1000 куб.м (в діючому тарифі - 6448,92 за 1000 куб.м). 

Витрати на електроенергію зкореговані в зв'язку з підвищенням ц1ни до 

3,24715 грн./кВт·год, в тарифі було враховано 2,79887 грн./кВт-год. 



Корегування витрат на послуги з цетралізованого водопостачання та водо

вілвення проведено в звязку зі збіл ьшенням тарифу з 37,62 грн./м3 до 44,50 грн ./м3 

з І січня 202 1 р. 
Витрати на заробітну плату зкореговані, виходячи з розміру прожиткового 

мінімуму, відповідно до якого розраховуються тарифні ставки і посадові оклади 

(2189 грн. з 1 січня 2021р.) та змін в штатному розкладі підприємства. 
Планування інших витрат залишено без змін. 

ПОРІВНЯННЯ ДІЮЧОГО І ПЛАНОВОГО ТА РИФІВ 

ТА ЇХ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ 

Діючий тариф Скориго-

Показник Од. виміру (ріш. від ваний та-

-- 2.Z,08.20 No95) риф 

Тариф грн./Гкал 1972,74 2395,97 
Обсяг реалізації Гкал/рік 3455.6 3455.6 

Ці11а пuу без транспорту-
rрн ./тис . м 

з 6448,92 8800 .. 00 
ванням . з ПДВ 

Ціна електроенергії грн./кВт-год 2.79887 3.24715 
Тариф на водопостачання 

грн ./м3 37.62 44.50 
та водовщведення 

Фонд оплати ттраuі тис . грп./рік 1368.1 1558.2 

Збішеш-ш (+) 
або зме11шен-

ня(-), % 

+21,5% 
0% 

136.5% 

+16.0% 

+13,8% 

Пропозиції, зауваження і питання стосовно коригування тарифу на по

слуги з теплопостачання приймаються з 5.02. 2021р. по 12.02. 2021р. -ш адре

(;ОЮ вул. Козакова, буд.39 , КП Смолінський "Добробут", e-mail sm
dobrobut@ukr.net. 

Директор КП Смолінський "Добробут"~ ( М.0 . Дзюба 



N!I 

РОЗРАХУНОК 

вартості технічної води з waxtнoro колодязю №1 с. Березівка Маловисківського району 

на 2021 рік 

Одмниця 
п/п 

показник 
вимірv 

Значення Примітки 

,. ВИТРАТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРПЮ rрн./оік 23941 24 

Маока насоса ЕUВ-$-6.3-125 

Фактичне споживання елекrроенеоп1: 
20.2 кВт'rод/доба (факт 2-ro n1вр1ччя 2019р та 1-

Кількість елекrооенерrі1 кВт·rод/оік 7373 го nі~,річчя 2020Р. ) 

ціна на 01.02.21р. з пдв. 2-ий клас напруги (точки 

ВартіС'ТЬ елекmоенергії rрн./кВТ•год 3,24715 обліку належать Смолінській селищн1й рад1) 

11. ВИТРАТИ НА РЕМОНТИ грн./рік о.оо 
факт 1-ro півріччя 2020р. + прогноз 2-ro п1вр1ччя 

І Імгтеоіали) 
факт 1,о півріччя 2020р. + прогноз 2-го півріччя 
(матеріали) 

ІІІ. ВИТРАТИ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ rрн./рік 72000 оо 

1. кількість обслуговуючого nеосоналv осіб 1 1 ставка 
мінімальна тарифна ставка робітника 1-го 

встановлений оклад rрн./міс. 6000,00 розряду 

!Річний ФОП rрн./рік 72000 оо 
річний ФОП робітників, які залучаю.ься для 

2. виконання разових ообгг rрн /рік о оо 

IV. єсв грн./рік 15840 оо 

% 22 

V. АМОРТИЗАЦІЯ rрн./рік 7668 оо 

ВСЬОГО ВИТРАТ rрн./рік 119449,24 

Обсяг споживання аі/рік 4000 

Собіваотість 1 м3 
грн. 29860 

пдв грн. 5,97 

Тариф грн.Ім3 35 83 

Кількість споживачів осіб 130 
м3/1 осооу в 

Сеоедній обсяг споживання місяць 2,564 
грн ./1 особу в 

Ваотість nocлvr місяць 91,87 

Директор КП Смолінський "Добробут" МО Дзюба 
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