
Проект рішення виконавчого 
комітету 

 
РІШЕННЯ 

від __ грудня 2022 року                                                          №__ 
смт Олександрівка 

 
Про встановлення тарифу на послугу з 
вивезення твердих побутових відходів, 
які надає товариство з обмеженою 
відповідальністю «Будтранскомсервіс» 
для фізичних осіб – підприємців, 
юридичних осіб 
 
 

Відповідно до ст. 4, 10, 25 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. №1010                          
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з 
побутовими відходами» та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити з 01.01.2023 року тариф на послугу з поводження з 

побутовими відходами, а саме: з вивезення твердих побутових відходів, які 
надає товариство з обмеженою відповідальністю «Будтранскомсервіс», для 
фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб на рівні 350,00 грн./м3 згідно зі 
структурою, що додається. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 1.4. пункту 1 рішення 
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 31 липня 2020 року 
№73 «Про встановлення тарифу на вивезення побутових відходів                                 
ТОВ «Будтранскомсервіс». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Олександрівської 
селищної ради Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
від __ грудня 2022 року №______ 

 
Структура тарифу послуги з вивезення твердих побутових відходів,  

які надає ТОВ «Будтранкомсервіс»,  
для фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб 

грн./м3 

№ 
п/п 

Перелік витрат сума 

1 Прямі матеріальні витрати 278,79 
1.1 Витрати на паливо: бензин А 92 231,79 
1.2 Витрати на мастильні матеріали 15,75 
1.2 Витрати на закупівлю матеріалів, запасних частин 31,25 
   
2 Прямі витрати з оплати праці 30,13 
2.1 Витрати з  основної  заробітної  плати виробничого персоналу 30,13 
   
3 Інші прямі витрати 11,94 
3.1 Сплата єдиного соціального внеску 6,63 
3.2 Інші виробничі витрати 5,31 
   
4 Загальновиробничі витрати 3,13 
   
 Планова виробнича собівартість 323,99 
   
5 Адміністративні витрати 9,35 
   
 Всього собівартість послуги 333,34 
   
 Єдиний податок (5%) 16,66 
   
 Тариф для фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб 350,00 
   

 
Розрахунок тарифу послуги з вивезення твердих побутових відходів 

(далі – ТПВ) проведений, виходячи з: 
1. Середньомісячних фактичних показників ТОВ «Будтранкомсервіс» 

за 2022 рік – 32 м.куб. та 365 км пробігу автомобіля; 
2. Розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік - 6700 гривень. 
 
Роз’яснення статей калькуляції розрахунку тарифу з вивезення ТПВ – 

для фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб: 



 
Стаття №1: Прямі матеріальні витрати 
Стаття №1.1: Витрати на паливо. 
1.1.1. Відповідно наказу Державного департаменту автомобільного 

транспорту України від 10 лютого 1998 року №43 «Про затвердження Норм 
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» 
лінійна норма автомобіля-сміттєвоза ГАЗ-52-06 складає 28,0 л/100 км 
бензину А-92.  

Відповідно до п. 3.3 зазначеного наказу застосовується сумарний 
коефіцієнт коригування нормативного споживання палива: п.3.1.4 – в умовах 
населеного пункту (5%), п. 3.1.6 – потребує пониження швидкості (10%),                   
п. 3.1.10 – автомобілю більше 8 років (5%). 

Відповідно до п.4 нормативні витрати палива визначаються: 
28,0 л/100 км *(5%+10%+5%)=33,6 л/100 км 

33,6 л/100 км*365 км/100 = 122,64 літра бензину А-92. 
 

1.1.2. Корисний об’єм автомобіля-сміттєвоза ГАЗ-52-06 – 4 м.куб. ТПВ. 
Норма на 1 завантаження (розвантаження) - 2,5 л. 
В середньому за місяць – 8 завантажень (розвантажень): 32 м.куб/4 м.куб. 
Середньомісячні витрати бензину А-92 на завантаження (розвантаження) 

- 20 літрів бензину А-92. 
 
1.1. Сумарні середньомісячні витрати бензину А-92 на вивезення ТПВ 

від фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб: 
122,64 л +20 л = 142,64 літра бензину А-92. 
 
142,64 л * 52,00 грн. = 7417,28 грн. 
 
7417,28 грн./32 м.куб. = 231,79 грн./м.куб. 
 
Стаття №1.2: Витрати на мастильні матеріали. 
1.2. Відповідно наказу Державного департаменту автомобільного 

транспорту України від 10 лютого 1998 року №43 «Про затвердження Норм 
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» 
лінійна норма автомобіля-сміттєвоза ГАЗ-52-06 складає: 

моторні оливи – 2,2 л/100 л палива; 
трансмісійні масла – 0,3 л/100 л палива. 
Відповідно до п. 3.3 зазначеного наказу застосовується сумарний 

коефіцієнт коригування нормативного споживання палива: п.3.1.4 (5%),                         
п. 3.1.6 (10%),  п. 3.1.10 (5%), який дорівнює 20% на кожний вид мастильних 
матеріалів. 

Таким чином, витрати мастильних матеріалів автомобіля-сміттєвоза 
ГАЗ-52-06 складуть: 

моторні оливи – 2,64 л/100 л палива; 
трансмісійні масла – 0,36 л/100 л палива. 



Сумарні середньомісячні витрати бензину А-92 = 142,64 літра бензину А-92. 
Середньомісячний коефіцієнт витрат мастильних матеріалів становить 1,4264. 

 
Моторні оливи: 2,64 л*1,4264 = 3,77 л. 
 3,77 л * 110 грн./л = 414,23 грн. 
 414,23 грн./32 м.куб. = 12,94 грн./м.куб. 
 
Трансмісійні масла: 0,36 л*1,4264 = 0,51 л. 
 0,51 л * 175 грн./л = 89,86 грн. 
 89,86 грн./32 м.куб. = 2,81 грн./м.куб. 

 
Сумарні середньомісячні витрати на мастильні матеріали складуть: 
12,94 грн./м.куб + 2,81 грн./м.куб = 15,75 грн./м.куб. 
 
1.3. Витрати на закупівлю матеріалів, запасних частин 
Враховуючи загальні середньомісячні прямі матеріальні витрати, 

пов'язані з використанням запасних частин, придбання комплектувальних 
виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення 
основного технологічного процесу ТОВ «Будтранкомсервіс» за попередній 
2021 рік, витрати по статті 1.3 в середньому за місяць складуть 1000 грн. 

 
Загальні середньомісячні витрати на закупівлю матеріалів, запасних 

частин на 1 м.куб ТПВ складуть:  
1000 грн./32 м.куб. =  31,25 грн./м.куб. 
 
Стаття 2. Прямі витрати з оплати праці 
2.1. Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу 
Безпосередньо вивезенням ТПВ займається водій. 
Середньомісячний фонд оплати праці водія у 2023 році  - 6750 грн. 
Водій у технологічному процесі по вивезенню ТПВ, в середньому за 

місяць, задіяний 3 робочих дні. 
Середньомісячний фонд оплати праці водія, який враховується у тарифі:  
6750 грн./21(середньомісячна кількість робочих днів)*3 робочих дня = 

964,29 грн. 
Загальні середньомісячні витрати на оплату праці водія на 1 м.куб ТПВ 

складуть:  
964,29 грн./32 м.куб. =  30,13 грн./м.куб. 
 
Стаття 3. Інші прямі витрати 
3.1. Сплата єдиного соціального внеску. 
Підприємство знаходиться на загальних умовах оподаткування, 

відповідно нарахування на фонд оплати складають 22,0%. 
Загальні середньомісячні витрати на сплату єдиного соціального 

внеску на 1 м.куб ТПВ складуть:  
964,29 грн.*22%/32 м.куб. =  6,63 грн./м.куб. 



3.2. Інші виробничі витрати 
До інших виробничих витрат відносяться витрати на закупівлю 

спецодягу для водія, засобів індивідуальної гігієни, страховка автомобіля в 
середньомісячній сумі – 170 грн. 

Середньомісячні витрати на інші виробничі витрати на 1 м.куб ТПВ 
складуть:  

170 грн./32 м.куб. =  5,31 грн./м.куб. 
 
Стаття 4. Загальновиробничі витрати 
До даної статті відносяться витрати пов’язані з використання 

малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони  праці,  
дотримання  вимог техніки безпеки, послуги інших підприємств, утримання, 
експлуатація,  ремонт, послуги зв'язку, банківське обслуговування, тощо, в 
середньомісячній сумі – 100 грн. 

Середньомісячні витрати на загальновиробничі витрати на 1 м.куб ТПВ 
складуть:  

100 грн./32 м.куб. =  3,13 грн./м.куб. 
 
Стаття 5. Адміністративні витрати 
Відповідно до постанови КМУ від 26 липня 2006 р. №1010 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів», адміністративні витрати включаються до тарифів у 
розмірі, що не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості. 

Планова виробнича собівартість послуги по вивезенню ТПВ складає 
323,99 грн./м. куб.  

Загальні середньомісячні адміністративні витрати послуги по вивезенню 
1 м.куб ТПВ складуть:  

323,99 грн.*2,885%=9,35 грн./м.куб. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтранскомсервіс» є 

платником податків, який відноситься до 3 групи платників єдиного податку 
з ставкою – 5%. 

 
 

__________________ 


