
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 303096,61 38,93 

2. Прямі витрати з оплати праці 46321,01 5,95 

3. Інші прямі витрати 27914,62 3,59 

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

6. Загальновиробничі витрати 14498,81 1,86 

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 400226,80 51,41 

6. Адміністративні витрати 25509,98 3,28 

7. Витрати зі збуту 2235,61 0,29 

8. Знешкодження сміття 97755,70 12,56 

Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + 

рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7+ 

рядок 8) 

525728,09 67,54 

Рентабельність, 3% * 2,03 

Вартість вивезення сміття * 69,57 

ПДВ, 20% * 13,91 

Вартість 1 куб.м  * 83,48 

Вартість перевезення сміття на 1 людину 

83,48*1,501/12 

міс. 10,44 
 

  

 
 

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 141004,65 46,86 

2. Прямі витрати з оплати праці 28275,94 9,40 

3. Інші прямі витрати 21881,94 7,27 

4. Загальновиробничі витрати 14498,81 4,82 

Виробнича собівартість 205661,34 68,35 

5. Адміністративні витрати 13736,15 4,57 

6. Витрати зі збуту 1203,79 0,40 

7. Знешкодження сміття 11556,00 15,11 

8. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 

3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7) 

* 88,43 

Рентабельність, 5 % * 4,42 

ПДВ, 20% * 18,57 

Вартість 1 куб.м * 111,42 

   
 

   



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 141004,65 46,86 

2. Прямі витрати з оплати праці 28275,94 9,40 

3. Інші прямі витрати 21881,94 7,27 

4. Загальновиробничі витрати 14498,81 4,82 

Виробнича собівартість 205661,34 68,35 

5. Адміністративні витрати 13736,15 4,57 

6. Витрати зі збуту 1203,79 0,40 

7. Знешкодження сміття 35600,40 15,86 

8. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 

3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7) 

* 89,18 

Рентабельність, 15% * 13,38 

ПДВ, 20% * 20,51 

Вартість 1 куб.м * 123,07 
 

 

    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 

30.10.2017 року) на момент їх прийняття на 100% відшкодовували собівартість послуг: 

- для населення: 9,54 грн./1 людина в місяць; 

- для бюджетних установ: 110,99 грн./1 куб.м; 

- для інших споживачів: 122,65 грн./1 куб.м. 

 

    Причини перегляду тарифів: підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, 

зростання мінімальної заробітної плати, зменшення обсягів сміття інших суб’єктів 

господарювання. 

Відсоток підвищення тарифу на послуги з перевезення сміття: 

- для населення – 9,4 %; 

- для бюджетних установ –0,4  %; 

- для інших установ – 0,4 %. 

 

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

приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування даного 

повідомлення на адресу КП "Власівські мережі" Власівської селищної ради: 27552, 

смт Власівка м. Світловодська, вул. Лівобережна, 9. 

 

 

 


