
Додаток 19 

до Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами (без податку на додану 

вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 
рядка 

Фактично Передбачено 
діючим тарифом 

Планований 
період рік ____ 

попередній до 
базового рік ____ 

базовий період рік 
____ 

усього, 
тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Виробнича 
собівартість, усього, 
зокрема: 

001 
            

1.1 прямі матеріальні 
витрати, зокрема: 

002 
            

1.1.1 паливно-мастильні 
матеріали 

003 
            

1.1.2 матеріали для ремонту 
засобів механізації 

004 
            

1.1.3 електроенергія на 
технологічні потреби 

005 
            

1.1.4 доставка ґрунту** 006 
            

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

007 
            

1.1.6 інші прямі матеріальні 
витрати 

008 
            

1.2 прямі витрати на 
оплату праці 

009 
            



1.3 інші прямі витрати, 
зокрема: 

010 
            

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування 
працівників 

011 
            

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

012 
            

1.3.3 інші прямі витрати 015 
            

1.4 загальновиробничі 
витрати 

016 
            

2 Адміністративні 
витрати 

017 
            

3 Витрати на збут 018 
            

4 Інші операційні 
витрати 

019 
            

5 Фінансові витрати 020 
            

6 Усього витрат повної 
собівартості* 

021 
            

7 Витрати на покриття 
втрат 

022 
            

8 Планований 
прибуток* 

023 
            

8.1 податок на прибуток 024 
            

8.2 чистий прибуток, 
зокрема: 

025 
            

8.2.1 дивіденди 026 
            

8.2.2 резервний фонд 
(капітал) 

027 
            

8.2.3 на розвиток 
виробництва 

028 
            



(виробничі інвестиції) 

8.2.4 інше використання 
прибутку 

029 
            

9 Вартість послуг з 
поводження з 
побутовими відходами 
для споживачів 

030 
            

10 Обсяг послуг з 
поводження з 
обутовими відходами 
(тис. м-

3, тис. т): 

031 
            

11 Тариф на послуги з 
поводження з 
побутовими відходами 

032 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ______________ 20__ року 

  

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок повної собівартості та тарифів здійснюється окремо за послугами з 
вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів. 

__________ 
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних 
боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових 
відходів. 

 


