
ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»
*05536691

витрат на во
КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

|допостачання та водовідведення квартиронаймачами 
розрахунку на 1 особу стаїном на 

1 січня 2020 р.

площа гуртожитку №1 2530,40 кв. м 
площа гуртожитку №2 2530,40 кв. м 

кількість осіб, що проживає 70 осіб

Директор "йтніков Я. О.

р-

№ зп назва витрат
куб.м. на 

міс на 
1особу

ціна за 1 
м. куб., 

грн.

прогнознии
коефіцієнт

підвищення
цін

сума за 
на 1 особу.

ісяць
, грн

водопостачання (норма споживання 
210 літрів/добу)__________________

6,30 19,16 ,00 20,70

ВОДОВІДВЄДіення (норма споживання 
210 літрів/|добу)__________________

6,30 32,27 1,00 03,30

Всього витрат на 1 особу 25,72 324,00

Головний Зухгалтер



ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»
*05536691

Директор

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
витрат на послуги з утримання гуртожитк; 

рахунку на 1 кв. м загальної
1 січня 2020 р.

території з роз
;у № 2 та прибудинкової 
ощі проживання стана м на

площа гуртожитку №2 2530,40 кв. м 
кількість осіб, що проживає 70 осіб

№ назва витрат
кв.м. на 
міс неї 
1особу

ціна за 
1 кв. м., 

грн.

прогнознии
коефіцієнт

підвищення
цін

сутуїа за 
№ на 1 

к в ж  грн
прибирання прибудинкової території 2,95

техобслуговув; 
систем тепло-в

£.ння внутрішньо будинкових 
одопостачання, 

водовідведення і зливної каналізації
2,95

підготовка до експлуатації в осінньо- 
зимовий період 2,95

інші прямі витрати 2,95

Всього витрат

Г оловний бухгалтер

на 1 кв. м 11,81

Т.В. Зіурська



ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»
*05536691

За:п*ерД9̂ н>,

Директор

витрат на
КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

послуги з вивезення сміття длй гуртожитку № 2 з 
розрахунку на 1 особу станс 

1 січня 2020 р.

площа гуртожитку №2 2530,40 кв. м 
кількість осіб, що проживає 70 осіо

ом на

№ назва витрат
куб.м. на 

міс на 
1особу

ціна за 1 м. 
куб., грн.

прогнознии
коефіцієнт

підвищення
цін

сума за місяць) 
на 1 особу, 

грн

вивіз сміття 0,117 85,38 1,00 0,96
інші прямі витрати 0,04

Всього витрат на 1 особу ь,00

Головний бухгалтер Т.В. Згур; ;ька



ДПТНЗ «Яготинський ц
*05536691

гнтр професійно-технічної освіти»

Директор

"(Р с Я "

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
в(итрат на теплову енергію в гуртожитку № 2 

1 січня 2020 р.

загальна площа, що опалюється котельнею 
площа гуртожитку №2

12918,88
2530,40

Я. О.

кв. м 
кв. м

назва витрат
куб.м. на 

міс
ціна

прогнозни
й

коефіцієнт 
підвищенн 

я цін

сума
місяць

за
, грн

газ природнии 6396 8,424 1,00 53 883,89
транспортував ня газу 6396 0,936 1,00 5 987,10
активна електрична енергія 779 1,4440400 1,00 125,14
реактивна еле трична енергія 168 0,1610000 1,00 26,98
водопостачання 19,16 1,00 113,21
водовідведенн я 32,27 1,00 190,67
заробітна пла 63 461,35
нарахування ва заробітну плату 13 514,92
амортизація 14 048,46

10 загальногоспс дарські витрати 0,00
11 інші прямі витрати 0,00

Всього

Всього на 1 к в. м опалювальної площі

рентабельність 8 %

Оплата за теплопостачання на 1 кв м

Г оловний бухгалтер

152 351,74

60,21

4,82

65,00

Т.В. Згурська



ДПТНЗ «Яготинський 
*05536691

ВІ

центр професійно-технічної освіти»

Дир

У

КАЛЬКУЛЯЦІ 
ітрат на проживання в гуртожі 

1 січня 2020 р.

Затверджуй) .
'-''." У '/’ х >  ,

екторг (

’ 1(Й̂ Ігкі

я
ітку №1 станом на

!итніков Я. О.

20іМ) р.

назва витрат
на рік на 
1 особу у 
фіз обсяг

н а » 
на 1 
фіз

іісяць,
особу,
обсяг

ціна, грн

прогнозни
коефіцієн'
підвищенн

ЦІН

А

я

сума за 
місяць на 1 
особу,грн

1 водопостачання 36,36 3,636 19,16 1,00 69,44
2 водовідведення 36,36 3,636 32,27 1,00 117,33

3
Електроенергія (се 
витарти за тарифо 
НКРЕ від 23.04.20

редні фактичні 
уі згідно з постановою 
12 № 497 із змінами)

1200,00 1 20,00 1,4440 1,00 173,28

4 вивіз сміття 1,17 ( ,117 0,1610 1,00 0,02
Всього витрат на 
на 1 ліжко-місце

комунальні послуги
X X X 360,05

5
Витрати по утрим 
(експлуатаційні ві 
місце в місяць

анню гуртожитку 
[трати) на 1 ліжко- X 6,00 1,20 7,20

Загальні витраті 
гуртожитку на 1 
місяць

за проживання в 
ліжко-місце за X X X 367,25

Г оловнш бухгалтер Т.В. Згурська


