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Пояснення щоdо формування mарuфу на послуzч з вuвозу mверduх побуmовuх вidхоOiв
dля спосtсuв ачiв КП < Кu€во-С вяmоul uнська mепломер еilсФ> КОР

Планована виробнича собiвартiсть послуг у повнiй собiвартостi реалiзованих
становить 88,7Уо, адмiнiстративнi витрати та витати на збуг

-

Частка прямих витрат у повнiй собiвартостi становить
Вrграти на оплату працi та еСВ -||,6Yо;

посJryг

|Т,ЗУо.
78,ТО/о, з

яких:

Витрати на перевезення вантажу - 49,7Yо;
Вlтграти на передачу

ТГВ -

l4,8Yо;

Матерiальнi витрати

- 2%.
Витрати на оплату працi,-

доплата робiтникам з комплесного прибирання за завантаженrul

тпв в розмiрi 12% тарифноТ ставки; розрахунком передбачено витрати на |2 мiсяцiв

з

урахуванням змiни прожиткового MiHiMyMy дJuI працездатних осiб та коефiцiента по Галузевiй

Угодi, що
€

базовими покдlниками.в розрахунку тарифноТ ставки працiвникiв.

Вiдраryвання на загально-обовllязкове державне страхування - 22"/";

Перевезення BaHTa)Iqy,- твердих побутових вiдходiв,- здiйснюеться вiдповiдно до
КП <Громада> вiд 02 сiчня 2019 року.
Передача ТПВ перевiзником здiйснюеться на промисловий майданчик

Щоговору з

в с.

Погреби

Василькiвського району КиiЪськоТ областi.
BapTicTb

l тонни ТПВ станом

на 01.01.2019 року становить -228,0бгрн.з ПДВ.

Матерiальнi витратиr- виконання заходiв по oxopoHi працi,

а

саме за результатами
проведеноТ атестацiТ робочих мiсць на шкiдливi умови працi,- витрати на забезпеченюI
працiвникiв молоком.

Рiчний обсяг тпв визначено з розрахунку мiнiмальншr норм утворення твердих побутовlас
вiдходiв та вiдповiдно заключених договорiв на виконання даноi послуги (мешканцi житлових
будинкiв. в яких пiдприемство надае послу]*и з уцlимання будинкiв:

розподiл загальновиробничих витрат мiж послугами на пiдприемствi здiйснюеться по
прямих витраftж; адмiнiстративнi витрати та витрати на збут - по виробничiй собiвартостi.
Загальновиробничi витрати включено в розрЕlхунок тарифу вiдсотковому значеннi по
у
12
мiсяцiв
2018
факгу
року,- lЗ,5Уо Вiд прямих витат. Питома вага загальновиробничих витрат
в повнiй планованiй собiвартостi послуги з вивозу

ТПВ складае 10,5 вiдсотка.

АдмiнiстРативнi витратИ - у вiдсотКовомУ значеннi по факrУ

12 мiсяцiВ 2019 року,

-

9,4Уо

виробничОТ собiвартОстi,- викоНано вимоry ПорядкУ
формування тарифiв, де зrLзначено, що при

формуваннi тарифiв на послуги
повиннi перевищувати

1

з

вивезення побутових вiдходiв, адмiнiстративнi витрати не

5 вiдсоткiв планованоТ виробничоi собiвартостi.

Пrгома вага адмiНiстративнИх витрат в повнiй собiвартостi послуги з вивозу ТПВ складае 8,З
вiдсотка

Витрати на збут
собiвартостi,

у

вiдсотковому значеннi

по

факту 2018 року,-

3,4О/о виробничоi

що не перевищуе 5 вiдсоткiв планованот виробничот собiвартостi послуг згiдно

вимог Порядку формування тарифiв.

При формуваннi тарифу
насryпнi нормативнi акти:

на послугу кВивiз твердих побугових

вiдходiв>>, використанi

Закон УкраiЪи,,Про державний бюджет Украiни на 2019 piK'';
Закон УкраiЪи,,Про житлово-комунальнi посrryги'';
Закон УкраiЪи,,Про оплаry працi";
Закон УкраiЪи,,Про вiдходи";

Норми тривалостi робочого часу на 2019 piK, лист MiHicTepcTBa соцiальноТ
полiтики УкраiЪи вiд 08.08.18 р M'78/0i206-18.
Постанова

кмУ

вiд26 липня 200б р.

J,Ф 1010

кПорядок формування тарифiв на

послуги з вивезеншI побуговtж вiдходiв>.
Постанова КМУ вiд 10 грудня 2008 р. JФ 1070 <Про затвердженнJI правил надання

послуг з вивезен}я побугових вiдходiв>.
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