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   Розрахунок коефіцієнта коригування тарифу на послуги утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій по вул. І.Зубкова 1, вул. І.Зубкова 3, вул. І.Зубкова 5,  вул. І. 
Зубкова 7, вул. І.Зубкова 9,  вул. І.Зубкова 11, вул. І.Зубкова 13, вул. І.Зубкова 17, вул. 
Соломчука 4, вул. Соломчука 6, вул. Соломчука 10, вул. Соломчука 12, вул.  Соломчука 
14, вул.Соломчука 1-А,Б, вул. Соломчука 1-Г, що надаються комунальним підприємством  
«Деражнянська ЖЕК №1» 
 
К= 1+ 0,2974*(50711,82-23217,88)/23217,88+0,0433*(5740-3382,50)/3382,50= 
1+0,2974*1,1841+0,0433*0,6969=1+0,3521+0,0301=1,3822 
0,2974- питома вага у структурі діючого тарифу з виплат заробітної плати та нарахування 
на заробітну плату ЄСВ; 
 
     50711,82 гривень витрати  із заробітної плати та нарахування на заробітну плату 
єдиного соціального внеску в розрахунку на місяць , у якому здійснюється коригування 
діючого тарифу; 

- Двірники  (6 чол. х 3200,00 х 1,2 х 1,08 )= 24883,20 грн. 
- Слюсар-сантехнік водопостачання  (0,713 чол. х 4607,53 х  1,08)=3547,98 грн. 
- Слюсар-сантехнік водовідведення  (0,713 чол. х 4607,53 х  1,08)=3547,98 грн. 
- Столяр (0,738чол. х 4607,53 х 1,08 )=3672,39 грн. 
- Різноробочий (104,7 люд.год. х19,16 х1,08)= 2166,54 грн. 
- Електрик (5183,68 грн :1450 х971 х 1,08) = 3748,98 грн. 
Разом заробітної плати  41567,07+ (41567,07 х 22,00%)=50711,82грн. 
 

23217,88 гривень витрати  із заробітної плати та нарахування на заробітну плату єдиного 
соціального внеску в розрахунку на місяць ,на дату встановлення тарифу; 

- Двірники  (6 чол. х 1450 х 1,2 х 1,08 )= 11275,20 грн. 
- Слюсар-сантехнік водопостачання  (0,713 чол. х 2087,50 х  1,08)=1607,46 грн. 
- Слюсар-сантехнік водовідведення  (0,713 чол. х 2087,50  х  1,08)=1607,46 грн. 
- Столяр (0,738чол. х 2087,50 х 1,08 )=1663,82 грн. 
- Різноробочий (104,7 люд.год. х10,42 х1,08)= 1178,25 грн. 
- Електрик (2349 грн :1450 х971 х 1,08) = 1698,86 грн. 
Разом заробітної плати 19031,05+ (19031,05 х 22,00%)=23217,88 грн. 
  



-00433 питома вага витрат із електроенергії у структурі діючого тарифу; 
1,40 грн. за 1 кВТ- тариф на електроенергію в розрахунку на місяць; у якому 
здійснбється коригування діючого тарифу; 
0,825грн. за 1 кВТ – тариф на електроенергію в розрахунку на місяць, на дату 
встановлення тарифу. 
 
Новий тариф  1,68 грн. х 1,3822 = 2,32 грн 
 
Склад тарифу  в процентному                           Склад тарифу в гривнях 
відношені старого тарифу   
 
Заробітна плата з нарахуванями  29,74                              0,4996грн. 
Електроенергія                                  4,33                              0,0727грн. 
Вивезення побутових відходів       14,95                              0,2512грн. 
Матеріали                                          14,15                              0,2385грн. 
Загольно виробничі                           5,95                              0,0993грн. 
Адміністраимвні витрати               10,27                              0,1725грн. 
Рентабельність                                   3,94                              0,0662грн.  
ПДВ                                                      16,67                              0,2800грн. 
 
Всього                                                   100%                               1,68 грн 
 
Склад тарифу  в процентному                           Склад тарифу в гривнях 
відношені нового тарифу   
 
Заробітна плата з нарахуванями  47,03                              1,0910грн. 
Електроенергія                                   5,32                              0,1234грн. 
Вивезення побутових відходів        10,82                              0,2507грн. 
Матеріали                                             8,97                              0,2310грн. 
Накладні витрати                               0,91                              0,0211грн. 
Адміністраимвні витрати                  7,43                              0,1725грн. 
Рентабельність                                     2,85                              0,0572грн.  
ПДВ                                                       16,67                              0,3866грн. 
 
Всього                                                   100%                               2,32 грн 
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