
 

 
Додаток 2 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

повної собівартості та тарифу на послугу з вивезення рідких побутових відходів 

(без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 
рядка 

Показники 

усього, тис. грн 

 

грн/м3 

А Б В 1 2 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 400,7 160,28 

1.1  прямі матеріальні витрати, зокрема:  2 45,4 18,16 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 3 45,4 18,16 

1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 4   

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 5   

1.1.4 доставка ґрунту** 6   

1.1.5 матеріальні витрати для збирання, 
транспортування та знезараження 
фільтрату** 

7   

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 8   

1.2 прямі витрати на оплату праці 9 177,7 71,08 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 10 177,6 71,04 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

11 39,1 15,64 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів 
та нематеріальних активів, безпосередньо 
пов'язаних із наданням послуги 

12 138,5 55,40 

1.3.3 Страхування транспорту 13   

1.3.4 Технічний огляд транспорту 14   

1.4 Загальновиробничі витрати 15   

2 Адміністративні витрати 16   

3 Витрати на збут 17   

4 Інші операційні витрати 18   

5 Фінансові витрати 19   

6 Усього витрат повної собівартості* 20 400,7 160,28    

7 Витрати на відшкодування втрат 21   

8 Планований прибуток 22   

8.1 податок на прибуток 23   



8.2 чистий прибуток, зокрема: 24   

8.2.1 дивіденди 25   

8.2.2 резервний фонд (капітал) 26   

8.2.3 Виробничі інвестиції на розвиток 
виробництва питної води (виробничі 
інвестиції) 

27   

8.2.4 інші виробничі інвестиції 28   

8.2.5 інше використання прибутку 29   

9 Вартість вивезення РПВ за тарифом 30 400,7 160,28 

10 Обсяг послуг з вивезення РПВ (тис. м3) 31 2,5  

11 Тариф без ПДВ 32  160,28 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 3 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

Розрахунок тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів 

по категоріям споживачів  

 

Показники Одиниця 
виміру 

Всього по 
підприємству 

в т.ч. 

населення бюджетні 
організації 

інші споживачі 

Повна собівартість 
послуг 

грн./куб.м  160,28 160,28 160,28 

 

 

Тариф без ПДВ грн./куб.м  160,28 160,28 160,28 

Рентабельність %   10 15 

Тариф з 
рентабельністю без 
ПДВ  

грн./куб.м   176,31 184,32 

Тариф з ПДВ грн./куб.м  192,34 211.57     221,18 

Обсяг послуг з 
вивезення рідких 
побутових 
відходів 

тис.куб.м 2,5 1,0 0,5 1,0 

Дохід від надання 
послуг з вивезення 
рідких побутових 
відходів 

без ПДВ 

грн. 432755 160280 88155 184320 

  

 

 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 



 
Додаток 4 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

 

РОЗРАХУНОК  

повної собівартості та тарифу на послугу з утилізації рідких побутових відходів 

(без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 
рядка 

Показники 

усього, тис. грн 

 

грн/м3 

А Б В 1 2 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 34,0 13,60 

1.1  прямі матеріальні витрати, зокрема:  2 8,4 3,40 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 3   

1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 4   

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 5 8,4 3,40 

1.1.4 обваловка сміттєзвалища 7   

1.1.5 інші прямі матеріальні витрати 8   

1.2 прямі витрати на оплату праці 9 11,8 4,72 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 10 5,3 2,08 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

11 2,6 

 

1,00 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів 
та нематеріальних активів, безпосередньо 
пов'язаних із наданням послуги 

12 2,7 1,08 

1.3.3 інші прямі витрати 13   

1.4 Загальновиробничі витрати 14  8,5 3,40 

2 Адміністративні витрати 15   

3 Витрати на збут 16   

4 Інші операційні витрати 17   

5 Фінансові витрати 18   

6 Усього витрат повної собівартості* 19 34,0 13,60 

7 Витрати на відшкодування втрат 20   

8 Планований прибуток 21   

8.1 податок на прибуток 22   

8.2 чистий прибуток, зокрема: 23   

8.2.1 дивіденди 24   

8.2.2 резервний фонд (капітал) 25   

8.2.3 Виробничі інвестиції на розвиток 
виробництва питної води (виробничі 
інвестиції) 

26   



8.2.4 інші виробничі інвестиції 27   

8.2.5 інше використання прибутку 28   

9 Вартість утилізації РПВ за тарифом 29 34,0 13,60 

10 Обсяг послуг з утилізації РПВ (тис. м3) 30 2,5  

11 Тариф без ПДВ 31  13,60 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 5 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

 

Розрахунок тарифів на послуги з утилізації рідких побутових відходів 

по категоріям споживачів  

 

  

Показники Одиниця 
виміру 

Всього по 
підприємству 

в т.ч. 

населення бюджетні 
організації 

інші споживачі 

Повна собівартість 

послуг 

грн./куб.м  13,60 13,60 13,60 

 

 

 

Тариф без ПДВ грн./куб.м  13,60 13,60 13,60 

Рентабельність %   10 15 

Тариф з 
рентабельністю без 
ПДВ  

грн./куб.м   14,96 15,64 

Тариф з ПДВ грн./куб.м  16,32 17,95 18,77 

Обсяг послуг з 
утилізації рідких 
побутових 
відходів 

тис.куб.м 2,5 1,0 0,5 1,0 

Дохід від надання 
послуг з утилізації 
рідких побутових 
відходів без ПДВ 

грн. 36720 13600 7480 15640 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 



 

 
Додаток 6 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими 
побутовими відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Анвліз стічної води   8,5 3,40 

В С Ь О Г О 0,00 0,00 8,5 3,40 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 7 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими 
побутовими відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

всього 

 (тис. грн. ) 

на 1 м. 
куб.  

(грн.) 

всього 

 (тис. грн. ) 

на 1 м. куб.  

(грн.) 

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 8 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими побутовими 
відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 9 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими 
побутовими відходам 

 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

Примітка: Витрат пов’язаних з списанням безнадійної дебіторської заборгованості, знецінення 
запасів, застосування яких втратило економічну недоцільність, втрат від операційних курсових 
різниць, витрат на утримання сфери соціально-культурного призначення, витрати на дослідження і 
розробки не було. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 10 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими побутовими 
відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Фінансові  витрати, 

зокрема 

    

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Примітка: Отриманих відсотків від займів по векселям, облігаціям, а також короткостроковим та 
довгостроковим зобов’язанням, на які нараховуються відсотки не було. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 11 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

інших прямих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими побутовими 
відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 
працівників 

39,1 15,64 2,6 1,00 

амортизація основних 
виробничих засобів та 
нематеріальних активів, 
безпосередньо пов'язаних із 
наданням послуги 

138,5 55,40 2,7 1,08 

В С Ь О Г О 177,6 71,04 5,3 2,08 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 12 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

інших прямих матеріальних  витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з 
рідкими побутовими відходам 

Статті витрат Вивіз Утилізація 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 13 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

прибутку від надання послуг,  

пов’язаних з наданням послуг з поводження з рідкими побутовими відходам 

Показники Вивіз Утилізація 

Планові 
показники 

надання 

послуг 

(тис.куб.м) 

Тариф 

(грн./куб.м) 
Всього 

(тис.грн) 
Планові 

показники 

надання 

послуг 

(тис.куб.м) 

Тариф 

(грн./куб.м) 
Всього 

(тис.грн) 

Дохід від надання 
послуг,всього 

зокрема 

  432,8   36,7 

 

Населенню  

 

1,0 

 

160,28 

 

160,3 

 

1,0 

 

13,60 

 

13,6 

Бюджетні установи 0,5 176,31 88,2 0,5 14,96 7,5 

Іншим споживачам 1,0 184,32 184,3 1,0 15,64 15,6 

Собівартість послуг   400,7   34,0 

Прибуток від 
надання послуг 

  32,1   2,7 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

 

__________  

(підпис) 

 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 14 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

АНАЛІЗ 

впливу зміни тарифів на послуги з вивезення та утилізації рідких побутових відходів для 
різної категорії споживача  

(без податку на додану вартість) 

Показники Вивіз Утилізація 

Діючій 
тариф 

(грн./куб.м) 

Плановий 
тариф  

(грн./куб.м) 

Відхилення 
(зменшення/ 
збільшення), 

грн. 

Діючій 
тариф  

(грн./куб.м) 

Плановий 
тариф  

(грн./куб.м) 

Відхилення 
(зменшення/ 
збільшення), 

грн. 
Населення  

64,36 

 

160,28 

 

+95,92 

 

10,64 

 

13,60 

 

+2,96 

Бюджетні 
установи 

89,31 176,31 +87,00 12,24 14,96 +2,72 

Інші 
споживачі 

93,19 184,32 +91,13 12,77 15,64 +2,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 



 
Додаток 15 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

  

РОЗРАХУНОК ВТРАТ 

суб'єктів господарювання у сфері поводження з рідкими 

побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків  
тарифів на послуги з поводження з рідкими побутовими відходами для відповідної  

категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого  
самоврядування 

1. Вивіз 

Показники Один. 
Вимір. 

Категорії споживачів Разом 

Населення Бюджет Інші 
Об’єм наданих 

послуг за 

___ міс.20__року 

 

Куб.м 

    

Плановий тариф Грн./куб.м     

Діючий тариф Грн./куб.м     

Різниця в тарифах Грн./куб.м     

Сума  втрат Грн.     

 

2. Утилізація 

Показники Один. 
Вимір. 

Категорії споживачів Разом 

Населення Бюджет Інші 
Об’єм наданих 

послуг за 

___ міс.20__року 

 

Куб.м 

    

Плановий тариф Грн./куб.м     

Діючий тариф Грн./куб.м     

Різниця в тарифах Грн./куб.м     

Сума  втрат Грн.     

 

 Примітка: Втрат у сфері поводження з рідкими побутовими відходами протягом періоду розгляду 
розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом 
місцевого самоврядування не виникло 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

https://законодавство.com/laws/file/text/68/f479183n445.doc


 
Додаток 16 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

Річний план надання послуг з поводження з рідкими побутовими відходами 

на плановий період з 2021 – 2022 рік 

 

№  
з/п 

Показники Код 
рядка 

Значення, тис. куб. м 

фактично передбачено 
чинним 
тарифом 

плановий 
період 2020 рік 

А Б В 1 2 3 

1 Обсяг побутових відходів, що підлягає вивезенню, 
усього (тис. м-3 ), зокрема: 

1 2,3 2,5 2,5 

1.1 рідкі побутові відходи 2 2,3 2,5 2,5 

2 Обсяг надання послуг з вивезення рідких побутових 
відходів (тис. м-3 ) , усього, зокрема: 

3 2,3 2,5 2,5 

2.1 населенню 4 0,8 1,0 1,0 

2.2 бюджетним установам та організаціям 5 0,5 0,5 0,5 

2.3 іншим споживачам 6 1,0 1,0 1,0 

3 Обсяг надання послуг із утилізації рідких побутових 
відходів(тис. м-3) , усього, зокрема: 

7 2,3 2,5 2,5 

3.1 населенню 8 0,8 1,0 1,0 

3.2 бюджетним установам та організаціям 9 0,5 0,5 0,5 

3.3 іншим споживачам 10 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 



 
Додаток 17 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з поводження з 

рідкими побутовими відходами 

(загальна характеристика виконавця послуг з поводження з рідкими 
побутовими відходами) 

№ 

з/п 

Показник 2020 рік 

(факт) 
Передбачено 

чинними 
тарифами 

Планований 
період 

1 2 3 4 5 

1 Річний обсяг надання послуг з вивезення рідких 

побутових відходів (тис. м-3 ), усього, зокрема: 
2,3 2,5 2,5 

1.1 населенню 0,8 1,0 1,0 

1.2 бюджетним установам та організаціям 0,5 0,5 0,5 

1.3 іншим споживачам 1,0 1,0 1,0 

2 Річний обсяг надання послуг із утилізації рідких 
побутових відходів (тис. м-3 ), усього, зокрема: 

2,3 2,5 2,5 

2.1 населення  0,8 1,0 1,0 

2.2 бюджетні організації 0,5 0,5 0,5 

2.3 інших споживачів 1,0 1,0 1,0 

3 Кількість укладених договорів, усього, зокрема з: 20 21 21 

3.1 бюджетні організації 2 3 3 

3.2 іншими споживачами 18 18 18 

4 Послуги згідно заяв від населення, тис. м-3   0,8 1,0 1,0 

5 Тариф на послугу з вивезення рідких побутових 
відходів (грн за 1 м-3 або грн. за 1 тонну - потрібне 
підкреслити): 

   

5.1 населення  64,36 160,28 160,28 

5.2 бюджетні організації 89,31 176,31 176,31 

5.3 інших споживачів 93,19 184,32 184,32 

6 Тариф на послугу із утилізації (захоронення) 

рідких побутових відходів (грн за 1 м-3 або грн. За 
1 тонну – потрібне підкреслити) 

   

6.1 населення  10,64 13,60 13,60 

6.2 бюджетні організації 12,24 14,96 14,96 

6.3 інших споживачів 12,77 15,64 15,64 

7 Тариф на послугу з поводження з рідкими 

побутовими відходами (грн за 1 м-3 або грн. За 1 
тонну – потрібне підкреслити) 

   



7.1 населення  75,00 173,88 173,88 

7.2 бюджетні організації 101,55 191,27 191,27 

7.3 інших споживачів 105,96 199,96 199,96 

8 Вартість реалізації послуг з поводження з рідкими 
побутовими відходами за відповідними тарифами, 
тис. грн без ПДВ 

218,1 469,5 469,5 

9 Повна собівартість, тис. грн. 218,1 434,7 434,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 


