
Інформація КП «Власівські мережі» для споживачів смт Власівка  

про наміри здійснити зміну тарифів на послуги з перевезення твердих побутових 

відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів 

Структура тарифу 

на послуги з перевезення побутових відходів для населення 

Статті витрат 

Плановані витрати 

всього (грн) 
грн. на 

1 куб.м. 

1. Прямі матеріальні витрати 326129,30 41,89 

2. Прямі витрати з оплати праці 60105,60 7,72 

3. Інші прямі витрати 30947,23 3,97 

4. Інші прямі виробничі витрати 8395,75 1,08 

6. Загальновиробничі витрати 30294,92 3,89 

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 455872,80 58,55 

6. Адміністративні витрати 30913,84 3,97 

7. Витрати зі збуту 2433,61 0,31 

8. Знешкодження сміття 102540,40 13,17 

Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 

+ рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + 

рядок 7+ рядок 8) 

591760,65 76,00 

Рентабельність, 3% * 2,28 

Вартість вивезення сміття * 78,28 

ПДВ, 20% * 15,66 

Вартість 1 куб.м  * 93,94 

Вартість перевезення сміття на 1 людину 
93,94*1,501/12 

міс. 11,75 
 

 

Структура тарифу 

на послуги з перевезення побутових відходів для бюджетних установ 

 
Статті витрат 

Плановані витрати 

всього (грн) грн. на 

1 куб.м. 

1. Прямі матеріальні витрати 150558,06 50,04 

2. Прямі витрати з оплати праці 36690,52 12,19 

3. Інші прямі витрати 23733,14 7,89 



 

 

Вартість вивезення 1 куб. м. сміття з приватного сектору смт Власівка планується у 

розмірі 232,66 грн. 

 

4. Загальновиробничі витрати 30294,92 10,07 

Виробнича собівартість 241276,64 80,19 

5. Адміністративні витрати 17665,05 5,87 

6. Витрати зі збуту 1390,63 0,46 

7. Знешкодження сміття 13639,50 17,84 

8. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 

+ рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 

7) 

* 104,36 

Рентабельність, 5 % * 5,22 

ПДВ, 20% * 21,92 

Вартість 1 куб.м * 131,50 
 

   
Структура тарифу  

на послуги з перевезення побутових відходів для інших споживачів  

 

Статті витрат 

Плановані витрати 

всього (грн) 
грн. на 1 

куб.м. 

1. Прямі матеріальні витрати 150558,06 50,04 

2. Прямі витрати з оплати праці 36690,52 12,19 

3. Інші прямі витрати 23733,14 7,89 

4. Загальновиробничі витрати 30294,92 10,07 

Виробнича собівартість 241276,64 80,19 

5. Адміністративні витрати 17665,05 5,87 

6. Витрати зі збуту 1390,63 0,46 

7. Знешкодження сміття 52192,80 23,26 

8. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 

+ рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 

7) 

* 109,78 

Рентабельність, 15% * 16,47 

ПДВ, 20% * 25,25 

Вартість 1 куб.м * 151,50 
 



    Періодичність надання послуг загалом для смт. Власівка:   

щоденно з понеділка по п’ятницю, для кожного будинку чи споживача окремо – 

згідно із графіком. 

    Діючі тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів (були затверджені 

14.08.2018 року) на момент їх прийняття на 100% відшкодовували собівартість послуг: 

- для населення: 10,76 грн./1 людина в місяць; 

- для бюджетних установ: 116,03 грн./1 куб.м; 

- для інших споживачів: 128,12 грн./1 куб.м. 

 

    Причини перегляду тарифів: зростання вартості палива, структурні зміни в 

підприємстві, зростання вартості знешкодження сміття на сміттезвалищі. 

Відсоток підвищення тарифу на послуги з перевезення сміття: 

- для населення – 9,2 %; 

- для бюджетних установ – 13,3  %; 

- для інших установ – 18,2 %. 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються протягом 5 календарних днів за адресою: 27552, смт. Власівка 

м.Світловодськ, вул.Лівобережна, 9. 

 

 


