
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 563 

 

Про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання та розрахунків 

тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунальних послуг  від 05 

серпня 2021 року № 1724, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а 

також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити форми розрахунків тарифів на: 

1.1. теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що додаються до 

заяви суб’єктом господарювання незалежно від форм власності, для здійснення процедури 

встановлення тарифів, згідно з додатками 1 – 14; 

1.2. комунальні послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, що додаються до заяви суб’єктом господарювання незалежно від форм 

власності, для здійснення процедури встановлення тарифів, згідно з додатками 15 – 26; 

1.3. комунальні послуги з поводження з побутовими відходами, що додаються до заяви 

суб’єктом господарювання незалежно від форм власності, для здійснення процедури 

встановлення тарифів, згідно з додатками 27 – 33. 

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради надати рішення для оприлюднення  в засоби масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 



 
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 1  

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

 

 

Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на планований період з  «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Показники Од. виміру 

Сумарні та 
середньозважені 

показники 

Виробництво теплової енергії 

для потреб населення 

Виробництво теплової енергії 
для  потреб бюджетних 

установ 

Виробництво теплової енергії 

для  потреб інших споживачів 

Виробництво теплової енергії 
для  потреб релігійних 

організацій 
базо

вий 
пері

од 

(фак

т  

____ 

року
) 

передба

чено 

діючим 

тарифо

м 

планова

ний 

період 

базовий 

період 

(факт  

____ 

року) 

передба

чено 

діючим 

тарифо

м 

планова

ний 

період 

базовий 

період 

(факт  

____ 

року) 

передба

чено 

діючим 

тарифо

м 

планова

ний 

період 

базовий 

період 

(факт  

____ 

року) 

передба

чено 

діючим 

тарифо

м 

планова

ний 

період 

базовий 

період 

(факт  

____ 

року) 

передба

чено 

діючим 

тарифо

м 

планова

ний 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Виробнича собівартість виробництва 

теплової енергії власними 

котельнями, у тому числі: 

тис. грн                               

1.1 
прямі матеріальні витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.1.1 паливо тис. грн                               

1.1.2 електроенергія тис. грн                               

1.1.3 
вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн                               

1.1.4 
матеріали, запасні  частини та інші 

матеріальні ресурси 
тис. грн                               

1.2 прямі витрати на оплату праці  тис. грн                               

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн                               

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн                               
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1.3.3 інші прямі витрати тис. грн                               

1.4 
загальновиробничі витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.4.1 витрати на оплату праці  тис. грн                               

1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

1.4.3 амортизаційні відрахування тис. грн                               

                  

1.4.4 інші витрати тис. грн                               

2 

Адміністративні витрати 

виробництва теплової енергії 

власними котельнями, у тому числі: 

тис. грн                               

2.1 витрати на оплату праці  тис. грн                               

2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

2.3 амортизаційні відрахування тис. грн                               

2.4 інші витрати тис. грн                               

3 

Інші операційні витрати виробництва 

теплової енергії власними 

котельнями 

тис. грн                               

4 
Собівартість виробництва теплової 

енергії власними котельнями 
тис. грн                               

5 

Розрахунковий прибуток 

виробництва теплової енергії 

власними котельнями, усього, у тому 

числі: 

тис. грн                               

5.1 податок на прибуток тис. грн                               

5.2 
на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції) 

тис. грн                               

5.3 
інше використання прибутку 

(розшифрувати) 
тис. грн                               

6 
Вартість виробництва теплової енергії 

на власних котельнях 
тис. грн                               

7 

Обсяг відпуску теплової енергії з 

колекторів котелень (крім систем 

автономного опалення) без 

урахування обсягу теплової енергії  на  

господарські потреби ліцензованої 

діяльності  

Гкал                               

8 

Вартість виробництва 1 Гкал теплової 

енергії на власних котельнях (рядок 

6/рядок 7) 

грн/Гкал                               
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9 
Вартість покупної теплової енергії  

(додаток 18) 
тис. грн                               

9.1 
витрати на паливо у витратах на 
покупну теплову енергію 

тис. грн                               

9.2 решта витрат тис. грн                               

10 

Обсяг покупної теплової енергії без 

урахування обсягу теплової енергії на 

господарські потреби ліцензованої 

діяльності  

Гкал                               

11 

Вартість 1 Гкал теплової енергії, 

придбаної в інших суб’єктів 

господарювання  

(рядок 9/рядок 10) 

грн/Гкал                               

12 Фінансові витрати  тис. грн                               

13 
Повна собівартість виробництва 

теплової енергії  
тис. грн                               

14 Витрати на покриття втрат  тис. грн                               

15 Коригування витрат тис. грн                               

16 

Розрахунковий прибуток 

виробництва теплової енергії, усього, 

у тому числі: 

тис. грн                               

16.1 податок на прибуток тис. грн                               

16.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції)  
тис. грн                               

16.3 

інше використання прибутку (прибуток 

у тарифах ТЕЦ, ТЕС, когенераційних 
установках) 

тис. грн                               

16.4 
інше використання прибутку 

(розшифрувати) 
тис. грн                               

17 

Загальна вартість виробництва 

теплової енергії                 (рядок 6 + 

рядок 9) 

тис. грн                               

18 

Загальний обсяг відпуску теплової 

енергії  з колекторів власних джерел 

(крім систем автономного опалення) з 

урахуванням покупної теплової 

енергії та без урахування обсягу 

теплової енергії  на  господарські 

потреби ліцензованої діяльності 

(рядок 7 + рядок 10) 

Гкал                               

19 
Тариф на виробництво теплової 

енергії  
грн/Гкал                               
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Керівник                                         ______________________                    _________________________ 

 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 
 

(рядок 17/рядок 18) 

               

   
 

           

      

 

                 

 
         



 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

 

Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам на планований період з «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Показники Од. виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

Виробництво теплової енергії 
для потреб населення 

Виробництво теплової енергії 

для  потреб бюджетних 

установ 

Виробництво теплової енергії 
для  потреб інших споживачів 

Виробництво теплової енергії 

для  потреб релігійних 

організацій 
базо
вий 

пері

од 
(фак

т  

____ 
року

) 

передба

чено 
діючим 

тарифо

м 

планова
ний 

період 

базовий 

період 
(факт  

____ 

року) 

передба

чено 
діючим 

тарифо

м 

планова
ний 

період 

базовий 

період 
(факт  

____ 

року) 

передба

чено 
діючим 

тарифо

м 

планова
ний 

період 

базовий 

період 
(факт  

____ 

року) 

передба

чено 
діючим 

тарифо

м 

планова
ний 

період 

базовий 

період 
(факт  

____ 

року) 

передба

чено 
діючим 

тарифо

м 

планова
ний 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Виробнича собівартість виробництва 

теплової енергії власними 

котельнями, у тому числі: 

тис. грн                               

1.1 
прямі матеріальні витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.1.1 паливо тис. грн                               

1.1.2 електроенергія тис. грн                               

1.1.3 
вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн                               

1.1.4 
матеріали, запасні  частини та інші 

матеріальні ресурси 
тис. грн                               

1.2 прямі витрати на оплату праці  тис. грн                               

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн                               

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн                               
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1.3.3 інші прямі витрати тис. грн                               

1.4 
загальновиробничі витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.4.1 витрати на оплату праці  тис. грн                               

1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

1.4.3 амортизаційні відрахування тис. грн                               

1.4.4 інші витрати тис. грн                               

2 

Адміністративні витрати 

виробництва теплової енергії 

власними котельнями, у тому числі: 

тис. грн                               

2.1 витрати на оплату праці  тис. грн                               

2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

2.3 амортизаційні відрахування тис. грн                               

2.4 інші витрати тис. грн                               

3 

Інші операційні витрати виробництва 

теплової енергії власними 

котельнями 

тис. грн                               

4 
Собівартість виробництва теплової 

енергії власними котельнями 
тис. грн                               

5 

Розрахунковий прибуток 

виробництва теплової енергії 

власними котельнями, усього, у тому 

числі: 

тис. грн                               

5.1 податок на прибуток тис. грн                               

5.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
тис. грн                               

5.3 
інше використання прибутку 
(розшифрувати) 

тис. грн                               

6 
Вартість виробництва теплової енергії 

на власних котельнях 
тис. грн                               

7 

Обсяг відпуску теплової енергії з 

колекторів котелень (крім систем 

автономного опалення) без 

урахування обсягу теплової енергії  на  

господарські потреби ліцензованої 

діяльності  

Гкал                               

8 

Вартість виробництва 1 Гкал теплової 

енергії на власних котельнях (рядок 

6/рядок 7) 

грн/Гкал                               
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9 
Вартість покупної теплової енергії  

(додаток 18) 
тис. грн                               

9.1 
витрати на паливо у витратах на 

покупну теплову енергію 
тис. грн                               

9.2 решта витрат тис. грн                               

10 

Обсяг покупної теплової енергії без 

урахування обсягу теплової енергії на 

господарські потреби ліцензованої 

діяльності  

Гкал                               

11 

Вартість 1 Гкал теплової енергії, 

придбаної в інших суб’єктів 

господарювання  

(рядок 9/рядок 10) 

грн/Гкал                               

12 Фінансові витрати  тис. грн                               

13 
Повна собівартість виробництва 

теплової енергії  
тис. грн                               

14 Витрати на покриття втрат  тис. грн                               

15 Коригування витрат тис. грн                               

16 

Розрахунковий прибуток 

виробництва теплової енергії, усього, 

у тому числі: 

тис. грн                               

16.1 податок на прибуток тис. грн                               

16.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції)  
тис. грн                               

16.3 
інше використання прибутку (прибуток 
у тарифах ТЕЦ, ТЕС, когенераційних 

установках) 

тис. грн                               

16.4 
інше використання прибутку 
(розшифрувати) 

тис. грн                               

17 

Загальна вартість виробництва 

теплової енергії                 (рядок 6 + 

рядок 9) 

тис. грн                               

18 

Загальний обсяг відпуску теплової 

енергії  з колекторів власних джерел 

(крім систем автономного опалення) з 

урахуванням покупної теплової 

енергії та без урахування обсягу 

теплової енергії  на  господарські 

потреби ліцензованої діяльності 

(рядок 7 + рядок 10) 

Гкал                               

19 
Тариф на виробництво теплової 

енергії  
грн/Гкал                               
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Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

 

 Керуючий справами виконавчого 

 комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 

(рядок 17/рядок 18) 

               

   
 

           

      

 

                 

 
         



 
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 3 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 

 
 

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на планований період з «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 

Сумарні та середньозважені 
показники 

Постачання теплової енергії 
для потреб населення 

Постачання теплової енергії 
для  потреб бюджетних установ 

Постачання теплової енергії 
для  потреб інших споживачів 

Постачання 

теплової енергії для  

потреб релігійних 

організацій 

базовий 
період 

(факт  

____ 
року) 

передбач

ено 
діючим 

тарифом 

планов

аний 

період 

базовий 
період 

(факт  

____ 
року) 

передбач

ено 
діючим 

тарифом 

планов

аний 

період 

базовий 
період 

(факт  

 ____ 
року) 

передбач

ено 
діючим 

тарифом 

планов

аний 

період 

базовий 
період 

(факт  

____ 
року) 

передбач

ено 
діючим 

тарифом 

планов

аний 

період 

базовий 
період 

(факт  

____ 
року) 

пере

дбач
ено 

діюч

им 
тари

фом 

план
ован

ий 

пері
од 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Виробнича собівартість, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн                               

1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн                               

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: тис. грн                               

1.3.1 відрахування  на соціальні заходи тис. грн                               

1.3.2 амортизаційні відрахування  тис. грн                               

1.3.3 внески на регулювання тис. грн                               

1.3.4 інші прямі витрати тис. грн                               

1.4 
Загальновиробничі витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн                               

1.4.2 відрахування  на соціальні заходи тис. грн                               
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1.4.3 амортизаційні відрахування  тис. грн                               

1.4.4 інші витрати тис. грн                               

2 
Адміністративні витрати, у тому 

числі: 
тис. грн                               

2.1 витрати на оплату праці тис. грн                               

2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн                               

2.3 амортизаційні відрахування  тис. грн                               

2.4 інші витрати тис. грн                               

3 Інші  операційні витрати тис. грн                               

4 Фінансові витрати тис. грн                               

5 Повна собівартість тис. грн                               

6 Витрати на покриття втрат тис. грн                               

7 
Розрахунковий прибуток, усього, у 

тому числі: 
тис. грн                               

7.1 податок на прибуток тис. грн                                

7.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
тис. грн                               

7.3 інше використання  прибутку тис. грн                               

8 Коригування витрат тис. грн                               

9 
Вартість постачання теплової 

енергії 
тис. грн                               

10 
Тариф на постачання теплової 

енергії   

грн/Гка

л 
                              

11 
Річний обсяг реалізації теплової 

енергії споживачам 
Гкал                               

12 

Теплове навантаження об’єктів 

теплоспоживання власних 

споживачів 

Гкал/го

д 
                        

      

 

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 4 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок тарифів на теплову енергію на планований період з  «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Найменування показника 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

За категоріями споживачів: 

населення бюджетні установи інші споживачі релігійні організації 

тис. грн тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тариф на виробництво теплової енергії, у тому числі:                   

1.1 
повна планована собівартість  виробництва теплової 

енергії 
                  

1.2 витрати на покриття втрат                   

1.3 планований прибуток                   

1.4 коригування витрат                   

2 
Тариф на транспортування теплової енергії власним 

споживачам, у тому числі: 
                  

2.1 
повна планована собівартість  транспортування 

теплової енергії 
                  

2.2 витрати на покриття втрат                   

2.3 планований прибуток                   

2.4 коригування витрат                   

3 Тариф на  постачання  теплової енергії, у тому числі:                   

3.1 
повна планована  собівартість  постачання теплової 

енергії 
                  

3.2 витрати на покриття втрат                   

3.3 планований прибуток                   
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Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 

3.4 коригування витрат                   

4 Тариф на теплову енергію, у тому числі:                   

4.1 повна планована собівартість  теплової енергії                   

      

 
    

4.2 витрати на покриття втрат                   

4.3 планований прибуток                   

4.4 коригування витрат                   

5 

Загальний обсяг відпуску теплової енергії  з 

колекторів (крім систем автономного опалення) з 

урахуванням покупної теплової енергії та без 

урахування обсягу теплової енергії  на господарські 

потреби ліцензованої діяльності, Гкал 

                  

6 Річний обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
                  

7 Рівень рентабельності тарифів                   

8 
Тариф на транспортування теплової енергії інших 

суб’єктів господарювання, у тому числі: 
                  

8.1 
повна планована собівартість  транспортування 

теплової енергії 
                  

8.2 витрати на покриття втрат                   

8.3 планований прибуток                   

8.4 коригування витрат                   

9 
Обсяг транспортування теплової енергії інших 

суб’єктів господарювання, Гкал 
                  



                                                                                                         Додаток 5 

                                                                                                         до pішення виконавчого                                   

                                                                                                         комітету міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 

ПОГОДЖЕНО 

_________________________ 
(орган місцевого самоврядування) 

РОЗРАХУНОК  

втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для відповідної категорії 

споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 

самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати 

всього, 

грн 

зокрема: 

виробництво 

теплової 

енергії 

транспортування 

теплової енергії 

постачання 

теплової 

енергії 

1 2 3 4 5 6 

            

            

РАЗОМ         

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату подання 

суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до 

органу місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату введення в 

дію тарифу (грн) 

Різниця 

(п.3 - п.2) 

1 2 3 4 

        

        

 

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги виробництва/транспортування/постачання 

теплової енергії за відповідний період: 

виробництва 

теплової 

транспортування 

теплової енергії 

постачання 

теплової енергії 
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енергії 

(Гкал) 

(Гкал) (Гкал) 

1 2 3 4 

        

        

 

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання 

у випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх 

оприлюднення органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат 

суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування 

тарифів. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                              Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                                                                    

 



 
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 6 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 

 
 

Розрахунок загальної вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, включаючи вартість 

транспортування і розподілу  природного газу, на планований період з   «__»____________ ____ року 
 

 (найменування ліцензіата)   

Без ПДВ 

№ 

з/п 
Вид палива  

Вартість 

палива,  

тис. грн  

у тому числі 

вартість 

природного 

газу, тис. грн 

Відпуск теплової 

енергії з колекторів без 

урахування обсягу 

теплової енергії на 

господарські потреби 

ліцензованої 

діяльності, тис. Гкал 

Вартість палива  на одиницю 

відпуску теплової енергії з 

колекторів без урахування 

обсягу теплової енергії на 

господарські потреби 

ліцензованої діяльності, 

грн/Гкал 

у тому числі вартість 

природного газу,  

грн/Гкал 

1 2 3 4 5 6 7. 

1 
Вартість палива для потреб власних споживачів  

(рядок 6 додатка 12), у тому числі на потреби:  
          

1.1 населення           

1.2 бюджетних установ           

1.3 інших споживачів           

1.4 релігійних організацій           

2 

Вартість послуг з  транспортування природного 

газу 

(рядок 1 додатка 13), у тому числі на потреби:  

          

2.1 населення           

2.2 бюджетних установ           

2.3 інших споживачів           

2.4 релігійних організацій           

3 
Вартість послуг з розподілу природного газу 

(рядок 4 додатка 14), у тому числі на потреби:  
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3.1 населення           

3.2 бюджетних установ           

3.3 інших споживачів           

3.4 релігійних організацій           

4 
Загальна вартість палива для потреб власних 

споживачів, у тому числі на потреби:  
          

4.1 населення           

4.2 бюджетних установ           

4.3 інших споживачів           

4.4 релігійних організацій           

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 7 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                                                                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями на планований період 

 з   «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Вид палива 
Відпуск теплової 

енергії з 

колекторів, Гкал 

Норма 
питомих 

витрат 

умовного 
палива, 

 кг у. п./Гкал 

Витрати 
умовного палива, 

тонн 

Калорійність 

натурального 
палива,  

ккал/м³,  

ккал/кг 

Витрати 

натурального 

палива,  
тис. м³, тонн 

Ціна 

натурального 
палива *,  

грн/тис. м³, 

грн/тонну 

Вартість палива,  

тис. грн 

Те ж на одиницю 

відпуску теплової енергії 

з колекторів без 
урахування обсягу 

теплової енергії на 

господарські потреби 
ліцензованої діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Газ, у тому числі на потреби:                х 

1.1 населення               х 

1.2 бюджетних установ               х 

1.3 інших споживачів               х 

1.4 релігійних організацій               х 

1.5 
господарські потреби ліцензованої 

діяльності ліцензіата 
              х 

1.5.1 що припадають на населення х х х х х х   х 

1.5.2 
що припадають на бюджетні 

установи 
х х х х х х   х 

1.5.3 
що припадають на інших 

споживачів 
х х х х х х   х 

1.5.4 
що припадають на релігійні 

організації 
х х х х х х   х 

  * Ціна природного газу застосовується без витрат на транспортування та розподіл.           

  ** У рядку 6 показник «відпуск теплової енергії з колекторів» визначено без урахування обсягів  теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності. 

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 8 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                                                                                                  від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості послуг  транспортування природного газу для виробництва теплової енергії котельнями на планований період з  

«__»____________ ____ року 
 

 (найменування ліцензіата)   

Без ПДВ 

№ 

з/п 
Вид палива  

Витрати 

природного газу  

(рядок 1 додатка 

12), тис. м³ 

Тариф  на 

послуги 

транспортування 

природного газу, 

грн/тис. м³   

Вартість послуг 

транспортування,  

тис. грн  

Назва суб'єкта 

господарювання, що 

надає послуги  

транспортування 

природного газу 

Дата і № 

договору на 

транспортування 

природного газу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Газ, у тому числі на потреби:            

1.1 населення           

1.2 бюджетних установ           

1.3 інших споживачів           

1.4 релігійних організацій           

1.5 

господарські потреби 

ліцензованої діяльності 

ліцензіата 
          

1.5.1 що припадають на населення х         

1.5.2 
що припадають на бюджетні 

установи 
х         

1.5.3 
що припадають на інших 

споживачів 
х         

1.5.4 
що припадають на релігійні 

організації 
х         

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 9 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                                                                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості послуг  розподілу природного газу для виробництва теплової енергії котельнями на планований період  

 з  «__»____________ ____ року 
 

 (найменування ліцензанта)   

Без ПДВ 

№ 

з/п 
Вид палива  

Витрати 

натурального 

палива на 

планований 

період,  

тис. м³ 

Величина 

замовленої річної 

потужності об'єкта 

споживача за 

договором 

розподілу 

природного газу 

Тариф на 

послуги 

розподілу 

природного 

газу, грн за 1 

м³ на місяць 

Вартість 

послуг 

розподілу,  

тис. грн  

Назва суб'єкта 

господарювання, що 

надає послуги  

розподілу природного 

газу 

Дата і № договору на 

розподіл природного 

газу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Розподіл природного газу , у тому числі на 

потреби:  

х 

      

  

  

1.1 населення         

1.2 бюджетних установ         

1.3 інших споживачів         

1.4 релігійних організацій         

1.5 
господарські потреби ліцензованої діяльності 

ліцензіата 
        

2 

Вартість послуг розподілу природного газу,  

перерозподілена на планові обсяги 

природного газу (графа 3), у тому числі на 

потреби:  

  

    

  

    2.1 населення     

2.2 бюджетних установ     

2.3 інших споживачів     

2.4 релігійних організацій     

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 



 
 

                                                                                                                                                                                                   Додаток 10 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                                                                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості технологічних витрат електричної енергії на виробництво та транспортування теплової енергії на планований період       

з  «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ з/п Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

Базовий 
період  

(факт 

 ___ року) 

Плано

ваний 
період 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Виробництво теплової енергії котельнями 

1 
Відпуск теплової енергії з 

колекторів котелень 
Гкал                             

2 

Норма питомих витрат 

електричної енергії на 

виробництво теплової 

енергії 

кВт∙год/ 

Гкал 
                            

3 
Обсяг споживання активної 

електричної енергії, усього 

тис. 

кВт∙год 
                            

3.1 
Споживання електричної 

енергії (І клас напруги) 

тис. 

кВт∙год 
                            

3.1.1 Тариф  (І клас напруги) 
коп/кВт 

∙год 
                            

3.1.2 

Вартість електричної 

енергії  

(І клас напруги) 

тис. грн                             

3.2 
Споживання електричної 

енергії (ІІ клас напруги) 

тис. 

кВт∙год 
                            

3.2.1 Тариф  (ІІ клас напруги) 
коп/кВт∙

год 
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3.2.2 
Вартість електричної 

енергії   (ІІ клас напруги) 
тис. грн                             

3.3 

Споживання електричної 

енергії власного 

виробництва 

тис. 

кВт∙год 
                            

3.1.1 

Собівартість електричної 

енергії власного 

виробництва 

коп/кВт∙

год 
                            

3.1.2. 

Вартість електричної 

енергії власного 

виробництва 

тис. грн                             

4 
Вартість активної 

електричної енергії, усього 
тис. грн                             

5 

Обсяг споживання 

реактивної електричної 

енергії 

тис. 

кВАр∙го

д 

                            

5.1. 

Тариф на споживання 

реактивної електричної 

енергії 

коп/кВ

Ар∙год 
                            

5.2 

Вартість споживання 

реактивної електричної 

енергії 

тис. грн                             

6 
Обсяг генерації реактивної 

електричної енергії 

тис. 

кВАр∙го

д 

                            

6.1 

Тариф на генерацію 

реактивної електричної 

енергії 

коп/кВ

Ар∙год 
                            

6.2 

Вартість генерації 

реактивної електричної 

енергії 

тис. грн                             

7 

Вартість активної та 

реактивної електричної 

енергії на виробництво 

теплової енергії 

котельнями 

тис. грн                             

Транспортування теплової енергії власними тепловими мережами 



                                                                                                                                                    3                                                                                 Продовження додатку 10 
 

8 

Обсяг надходження 

теплової енергії у власні 

теплові мережі 

Гкал                              

9 

Норма питомих витрат 

електричної енергії на 

транспортування теплової 

енергії  

кВт·год 

/Гкал  
                            

10 
Обсяг споживання активної 

електричної енергії, усього  

тис. 

кВт·год  
                            

10.1 
Споживання електричної 

енергії (I клас напруги)  

тис. 

кВт·год  
                            

10.1.1 Тариф (I клас напруги)  
коп/кВт

·год  
                            

10.1.2 

Вартість електричної 

енергії  

(I клас напруги)  

тис. грн                              

10.2 
Споживання електричної 

енергії (ІІ клас напруги) 

тис. 

кВт∙год 
                            

10.2.1 Тариф  (ІІ клас напруги) 
коп/кВт 

∙год 
                            

10.2.2 
Вартість електричної 

енергії   (ІІ клас напруги) 
тис. грн                             

10.3 

Споживання електричної 

енергії власного 

виробництва 

тис. 

кВт∙год 
                            

10.3.1 

Собівартість електричної 

енергії власного 

виробництва 

коп/кВт∙

год 
                            

10.3.2 

Вартість електричної 

енергії власного 

виробництва 

тис. грн                             

11 
Вартість активної 

електричної енергії, усього 
тис. грн                             

12 

Обсяг споживання 

реактивної електричної 

енергії 

тис. 

кВАр∙го

д 
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12.1 

Тариф на споживання 

реактивної електричної 

енергії 

коп/кВ

Ар∙год 
                            

12.2 

Вартість споживання 

реактивної електричної 

енергії 

тис. грн                             

13 
Обсяг генерації реактивної 

електричної енергії 

тис. 

кВАр∙го

д 

                            

13.1 

Тариф на генерацію 

реактивної електричної 

енергії 

коп/кВ

Ар∙год 
                            

13.2 

Вартість генерації 

реактивної  електричної 

енергії 

тис. грн                             

14 

Вартість активної та 

реактивної електричної 

енергії на транспортування 

теплової енергії власними 

мережами 

тис. грн                              

 

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 11 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості технологічної води та води на господарсько-побутові потреби з урахуванням водовідведення на планований період  

з  «__»____________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата)   

Без ПДВ 

№ з/п Показники 
Од. 

виміру 

Планований період 

сумарні та 

середньозважені 

показники 

виробництво 

теплової енергії  

(прямі витрати) 

транспортування 

теплової енергії 

(прямі витрати) 

постачання теплової 

енергії 
загальновиробничі адміністративні 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

водопо-

стачання 

водовід- 

ведення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Обсяги покупної води та 

водовідведення за окремим 

постачальником 

(розшифрувати за 

постачальниками) 

м3                         

2 

Тариф на покупну 

воду/водовідведення 

окремого постачальника 

(розшифрувати за 

постачальниками) 

грн/м3                         

3 

Вартість покупної 

води/водовідведення 

окремого постачальника 

(розшифрувати за 

постачальниками) 

тис. 

грн 
                        

4 
Загальні обсяги покупної 

води та водовідведення 
м3                         

5 

Середньозважений тариф на 

покупну 

воду/водовідведення 

грн/м3                         

6 
Сумарна вартість покупної 

води/водовідведення 

тис. 

грн 
                        

7 

Обсяг споживання води 

власного видобутку 

(поверхневий водозабір) 

м3                         
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8 

Собівартість води власного 

видобутку (поверхневий 

водозабір)     

грн/м3                         

9 

Вартість води  власного 

видобутку  (поверхневий 

водозабір)   

тис. 

грн 
                        

10 

Обсяг споживання води 

власного видобутку 

(артезіанські свердловини)   

м3                         

11 

Собівартість води власного 

видобутку  (артезіанські 

свердловини)         

грн/м3                         

12 

Вартість води  власного 

видобутку    (артезіанські 

свердловини)   

тис. 

грн 
                        

13 
Загальні обсяги   води та 

водовідведення 
м3                         

14 
Вартість водопостачання та 

водовідведення 

тис. 

грн 
                        

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 12 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

Розрахунок вартості теплової енергії, придбаної в інших суб'єктів господарювання для власних споживачів, на планований період з  

«__»____________ ____ року 
 

 (найменування ліцензіата)   

Без ПДВ 

№ 

з/п 

Найменування суб'єкта господарювання – 

виробника теплової енергії   

Обсяг покупної 

теплової енергії, 

Гкал  

Тариф на покупну теплову енергію,  

грн/Гкал 

Вартість теплової енергії, придбаної в 

інших суб'єктів господарювання,  

тис. грн  

усього 
у тому числі 

паливна складова 
усього 

у тому числі 

паливна складова 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Покупна теплова енергія від _________ * 

усього, 

у тому числі на потреби:  

          

1.1 населення           

1.2 бюджетних установ           

1.3 інших споживачів           

1.4 релігійних організацій           

1.5 
господарські потреби ліцензованої діяльності 

ліцензіата 
          

1.5.1 що припадають на населення           

1.5.2 що припадають на бюджетні установи           

1.5.3 що припадають на інших споживачів           

1.5.4 що припадають на релігійні організації           

2 

Покупна теплова енергія від _________ * 

усього,  

у тому числі на потреби:  

          

2.1 населення           

2.2 бюджетних установ           

2.3 інших споживачів           

2.4 релігійних організацій           
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2.5 
господарські потреби ліцензованої діяльності 

ліцензіата 
          

2.5.1 що припадають на населення х х х     

2.5.2 що припадають на бюджетні установи х х х     

2.5.3 що припадають на інших споживачів х х х     

2.5.4 що припадають на релігійні організації х х х     

3 

Загальна вартість теплової енергії, придбаної в 

інших суб'єктів господарювання, з 

урахуванням витрат на господарські потреби 

ліцензованої діяльності, у тому числі на 

потреби**:  

          

3.1 населення           

3.2 бюджетних установ           

3.3 інших споживачів           

3.4 релігійних організацій           

  * Розшифрувати за виробниками, додавши відповідні розділи.         

  

** У рядку 3  показник «обсяг покупної теплової енергії» визначено без урахування обсягів теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності. 

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 13 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 

 
Розрахунок витрат на теплову енергію  для компенсації втрат теплової енергії  в теплових мережах на планований період з  «__»_________ ____ року 

 
 (найменування ліцензіата)   

Без ПДВ 

№ 

з/п 
Показники 

Обсяг надходження теплової енергії до 

теплових мереж 

Обсяг 

технологічн

их втрат 

теплової 

енергії в 

теплових 

мережах 

Відношення  

обсягів 

технологічних 

втрат теплової 

енергії в 

теплових 

мережах до 

обсягів 

надходження 

теплової 

енергії до 

теплових 

мереж 

Обсяг 

корисного 

відпуску 

теплової 

енергії 

Тариф на 

виробницт

во теплової 

енергії  

Вартість 

теплової 

енергії  

для 

компенсац

ії втрат  

теплової 

енергії  в 

теплових 

мережах 

Витрати на 

компенсаці

ю втрат  

теплової 

енергії на 

одиницю 

теплової 

енергії, що 

надходить 

до 

теплових 

мереж 

Гкал Гкал  % Гкал  грн/Гкал тис. грн грн/Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Витрати на теплову енергію  для 

компенсації втрат власної теплової 

енергії ліцензіата в теплових 

мережах з урахуванням витрат на  

господарські потреби ліцензованої 

діяльності*, у тому числі на потреби: 

  х х         

1.1 населення   х х         

1.2 бюджетних установ   х х         

1.3 інших споживачів   х х         

1.4 релігійних організацій   х х         

1.5 

у тому числі витрати на теплову 

енергію для компенсації втрат 

власної теплової енергії ліцензіата у 

власних теплових мережах,  у тому 
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числі на потреби: 

1.5.1 населення               

1.5.2 бюджетних установ               

1.5.3 інших споживачів               

1.5.4 релігійних організацій               

1.6 
господарські потреби ліцензованої 

діяльності ліцензіата 
              

1.6.1 що припадають на населення х х х х х   х 

1.6.2 
що припадають на бюджетні 

установи 
х х х х х   х 

1.6.3 що припадають на інших споживачів х х х х х   х 

1.6.4 
що припадають на релігійні 

організації 
х х х х х   х 

1.7 

у тому числі витрати на теплову 

енергію для компенсації втрат 

власної теплової енергії в теплових 

мережах інших власників при її 

транспортуванні,  у тому числі на 

потреби: 

              

1.7.1 населення               

1.7.2 бюджетних установ               

1.7.3 інших споживачів               

1.7.4 релігійних організацій               

1.8 
господарські потреби ліцензованої 

діяльності ліцензіата 
              

1.8.1 що припадають на населення х х х х х   х 

1.8.2 
що припадають на бюджетні 

установи 
х х х х х   х 

1.8.3 що припадають на інших споживачів х х х х х   х 

1.8.4 
що припадають на релігійні 

організації 
х х х х х   х 

2 
Витрати на компенсацію втрат 

теплової енергії інших суб’єктів 

господарювання в теплових мережах  
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ліцензіата при транспортуванні 

теплової енергії інших суб’єктів 

господарювання, у тому числі на 

потреби: 

2.1 населення               

2.2 бюджетних установ               

2.3 інших споживачів               

2.4 релігійних організацій               

* У рядку 1 показник «Обсяг надходження теплової енергії до теплових мереж» визначено без урахування обсягів  теплової енергії на господарські потреби 

ліцензованої діяльності.  

    

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 
 



                                                                                                         Додаток 14 

                                                                                                         до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10. 08. 2021р.   № 563 
 

 

Розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують послугу без використання індивідуального 

теплового пункту, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги на планований період на 12 місяців року 

 
 (найменування ліцензіата) 

   Без ПДВ 

№ 

з/п 
Назва показника 

Базовий 

період     (факт  

___ року) 

Усього на 

послугу з 

постачання 

гарячої води 

на планований 

___ рік 

у тому числі: 

населення бюджетні установи інші споживачі 
релігійні 

організації 

тис. грн тис. грн тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3 тис. грн 
грн/м 

3 
тис. грн грн/м 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Виробнича собівартість, усього, у тому 

числі:           

1.1 

Вартість власної теплової енергії, 

урахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

          

1.2 
Витрати на придбання холодної води на 

послугу з  постачання гарячої води           

2 Повна планована собівартість послуг 
          

3 Коригування витрат 
          

4 
Плановані тарифні витрати на послугу, у 

тому числі:           

4.1 вартість теплової енергії 
          

4.2 решта складових тарифу 
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5 Плановані тарифи на послугу з ПДВ 
          

Допоміжна інформація 

6 Обсяг споживання  гарячої води, тис. м 3 
          

7 

Кількість теплової енергії, необхідної для 

підігріву обсягу води (зазначеного в 

рядку 9) до визначених параметрів її 

якості, Гкал 

          

8 
Тариф на теплову енергію без ПДВ, 

грн/Гкал, у тому числі:           

8.1 
повна планована собівартість теплової 

енергії, грн/Гкал           

8.2 
прибуток у тарифі на теплову енергію, 

грн/Гкал           

9 
Обсяг холодної води для підігріву, тис. 

м3, у тому числі:           

9.1 

обсяг холодної води для підігріву за 

тарифом  

підпункту 10.1 
          

9.2 

обсяг холодної води для підігріву за 

тарифом  

підпункту 10.2 
          

10 
Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, 

грн, у тому числі:           

10.1 
вартість 1 м 3 холодної води без ПДВ 

(Постачальник 1), грн           

10.2 
вартість 1 м 3 холодної води без ПДВ 

(Постачальник 2), грн           

 

Примітка: Х –  виконавцем послуг не заповнюється. 

         

Керівник                                         ______________________                    _________________________ 
                                                                                                                 (підпис)                                                                                   (ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                 Анна ОЛІЙНИК 



                                                   Додаток 15 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                    від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

РОЗРАХУНОК 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 

Плановий період 

_____ рік попередній до 

базового _____ рік 

базовий період 

_____ рік 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 

001         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002         

1.1.1 покупна вода 003         

1.1.2 покупна вода у природному стані 004         

1.1.3 електроенергія 005         

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 006         

1.2 прямі витрати на оплату праці 007         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 008         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне  

соціальне страхування працівників 

009         

1.3.2 амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

010         
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безпосередньо пов’язаних із наданням 

послуги 

1.3.3 інші прямі витрати 011         

1.4 загальновиробничі витрати 012         

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Адміністративні витрати 013         

3 Витрати на збут 014         

4 Інші операційні витрати 015         

5 Фінансові витрати 016         

6 Усього витрат повної собівартості 017         

7 Витрати на відшкодування втрат 018         

8 Планований прибуток  019         

8.1 податок на прибуток 020         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 021         

8.2.1 дивіденди 022         

8.2.2 резервний фонд (капітал) 023         

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

024         

8.2.4 інше використання прибутку 025         

9 Вартість водопостачання для 

споживачів за відповідними тарифами 

026         

10 Обсяг водопостачання споживачам, 

усього, 

027         
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_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 
 

зокрема на потреби (тис. куб. м): 

10.1 населення 028         

10.2 бюджетних установ та організацій 029         

10.3 інших споживачів 030         

10.4 інших водопровідно-каналізаційних 

господарств 

031         

11 Середньозважений тариф 032         



                                                                                                                  Додаток 16                                                                                                                          

                                           до pішення виконавчого комітету  

                                           міської ради  

                                           від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                         

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання  

для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення,  

та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість)  

№  

з/п 
Показник 

Код 

рядка 

Розрахунок тарифу  

для суб’єктів 

господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

Розрахунок  

тарифу  

для інших 

споживачів 

Розрахунок 

середньозваженого 

тарифу 

усього,  

тис. грн 
грн/куб. м 

усього,  

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього,  

тис. грн 

грн/куб. 

м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича 

собівартість, усього, 

зокрема: 

1       

1.1 прямі матеріальні 

витрати, зокрема: 

2       

1.1.1 покупна вода 3       

1.1.2 покупна вода у 

природному стані 

4       

1.1.3 електроенергія 5       

1.1.4 інші прямі 

матеріальні витрати 

6       

1.2 прямі витрати на 

оплату праці 

7       

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 

8       

1.3.1 єдиний внесок  

на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

9       
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1.3.2 амортизація 

основних  

виробничих засобів  

та нематеріальних 

активів, 

безпосередньо 

пов’язаних  

із наданням послуги 

10       

1.3.3 інші прямі витрати 11       

1.4 загальновиробничі 

витрати 

12       

2 Адміністративні 

витрати 

13       

3 Витрати на збут 14       

4 Інші операційні 

витрати 

15       

5 Фінансові витрати 16       

6 Усього витрат повної 

собівартості 

17       

7 Витрати на 

відшкодування втрат 

18       

8 Планований 

прибуток  

19       

8.1 податок на прибуток 20       

8.2 чистий прибуток, 

зокрема: 

21       

8.2.1 дивіденди 22       

8.2.2 резервний фонд 

(капітал) 

23       

8.2.3 виробничі інвестиції 

на розвиток 

виробництва питної 

води  

(виробничі 

інвестиції) 

24       

8.2.4 інші виробничі 

інвестиції 

25       

8.2.5 інше використання 

прибутку 

26       
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9 Вартість 

водопостачання для 

споживачів за 

відповідними 

тарифами 

27       

10 Обсяг виробництва 

питної води з 

урахуванням 

частини втрат та 

витрат води, тис. 

куб. м 

28       

11 Обсяг реалізації, тис. 

куб. м 

29       

12 Тариф 30       

 

_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
ініціали, прізвище 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                              Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                 
 

 



                                                   Додаток 17 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

РОЗРАХУНОК 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 

Плановий період 

_____ рік попередній  

до базового _____ рік 

базовий період 

_____ рік 

усього, 

тис. грн 
грн/куб. м 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. грн 
грн/куб. м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 

001         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002         

1.1.1 послуги сторонніх підприємств з 

очистки стоків 

003         

1.1.2 електроенергія 004         

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 005         

1.2 прямі витрати на оплату праці 006         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 007         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне  

соціальне страхування працівників 

008         
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1.3.2 амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов’язаних із наданням 

послуги 

009         

1.3.3 інші прямі витрати 010         

1.4 загальновиробничі витрати 011         

2 Адміністративні витрати 012         

3 Витрати на збут 013         

4 Інші операційні витрати 014         

5 Фінансові витрати 015         

6 Витрати повної собівартості, усього 016         

7 Витрати на відшкодування втрат 017         

8 Планований прибуток 018         

8.1 податок на прибуток 019         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 020         

8.2.1 дивіденди 021         

8.2.2 резервний фонд (капітал) 022         

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

023         

8.2.4 інше використання прибутку 024         

9 Вартість водовідведення споживачам 

за відповідними тарифами 

025         

10 Обсяг водовідведення споживачам, 026         
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___________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

____________________________ 
ініціали, прізвище 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                                Анна ОЛІЙНИК 

усього, 

зокрема на потреби (тис. куб. м): 

10.1 населення 027         

10.2 бюджетних установ та організацій 028         

10.3 інших споживачів 029         

10.4 інших водопровідно-каналізаційних 

господарств 

030         

11 Середньозважений тариф 031         



        Додаток 18  

        до pішення виконавчого комітету 

        міської ради 

                                                                                           від 10. 08. 2021р.   № 563 

 

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водовідведення 

для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 

ряд

ка 

Розрахунок тарифу для 

суб'єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

Розрахунок 

тарифу для 

інших 

споживачів 

Розрахунок 

середньозваженого 

тарифу 

усього, 
тис. грн 

грн/куб. м усьог

о, 
тис. 

грн 

грн/к

уб. м 
усього, 
тис. грн 

грн/куб. м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 
      

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 
      

1.1.1 покупна вода 3 
      

1.1.2 покупна вода у природному стані 4 
      

1.1.3 електроенергія 5 
      

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 
      

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 
      

1.3 інші прямівитрати, зокрема: 8 
      

1.3.1 єдинийв несок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

9 
      

1.3.2 амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із наданням 

послуги 

10 
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1.3.3 інші прямі витрати 11 
      

1.4 загальновиробничі витрати 12 
      

2 Адміністративні витрати 13 
      

3 Витрати на збут 14 
      

4 Інші операційні витрати 15 
      

5 Фінансові витрати 16 
      

6 Витрати повної собівартості, усього 17 
      

7 Витрати на відшкодування втрат 18 
      

8 Планований прибуток 19 
      

8.1 податок на прибуток 20 
      

8.2 чистий прибуток, зокрема: 21 
      

8.2.1 дивіденди 22 
      

8.2.2 резервний фонд (капітал) 23 
      

8.2.3 Виробничі інвестиції на розвиток 

виробництва питної води (виробничі 

інвестиції) 

24 
      

8.2.4 інші виробничі інвестиції 25 
      

8.2.5 інше використання прибутку 26 
      

9 Вартість водовідведення споживачам за 

відповідними тарифами 
27 

      

10 Обсяг очищення стічних вод, тис. куб. м 28 0,00  

 
 

 

   

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м 29 
      

12 Тариф 30 
      

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                   Анна ОЛІЙНИК 
 



                        Додаток 19 

                        до pішення виконавчого комітету 

                                                                                               міської ради 

                           від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби для 

надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення на плановий період 

Структурний 

підрозділ 

підприємства 

Код 

ряд

ка 

По

да

ча 

во

ди, 

пр

оп

ус

к 

ст

окі

в 

Загальнови

робничі 

норми 

питомих 

витрат 

Витрати 

активної 

електрое

нергії 

Тариф за 1 

кВт·год 

активної 

електроенер

гії (I чи II 

клас), без 

ПДВ* 

Вартість 

активної 

електроенер

гії, без ПДВ 

Витрати 

реактивної 

електроенер

гії 

Тариф за 1 

кВАр·год 

реактивної 

електроенер

гії, без ПДВ 

Вартість 

реактивної 

електроенергії

, без ПДВ 

Вартість 

електроенер

гії на 

технологічні 

потреби, без 

ПДВ 

ти

с. 

ку

б. 

м 

кВт·год/ку

б. м 
тис. 

кВт·год 
коп. тис. грн тис. 

кВАр·год 
коп. тис. грн тис. грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання 

Підрозділ 1 001 
         

Підрозділ 2 002 
         

... 
          

Усього на 

послугу з 

централізован

ого 

водопостачан

ня 

003 
         

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення 

Підрозділ 1 004 
         

Підрозділ 2 005 
         

… 
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Усього на 

послугу з 

централізован

оговодовідвед

ення 

006 
         

__________ 
* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класів відповідний рядок розділяється на два рядки. 

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                     Анна ОЛІЙНИК 



                                                   Додаток 20 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

Розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№  

з/п 

Складові 

загальновиробничих 

витрат  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 
витрати 

ресурсу в 

натурально

му вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

усь

ого 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Загальновиробничі 

витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці 

загальновиробничого 

персоналу: 

002               

1.1 витрати на оплату 

праці 

003               

1.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

004               
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1.3 витрати на оплату 

службових 

відряджень 

005               

2 Амортизація 

основних засобів 

загальновиробничого 

(цехового, 

дільничного, 

лінійного) 

призначення 

006               

3 Витрати на 

утримання та 

експлуатацію 

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

007               

4 Витрати на ремонт 

основних засобів  

та необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення 

008               

5 Витрати на 

страхування 

основних засобів  

та необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення 

009               

6 Витрати на 

операційну оренду  

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

010               
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7 Витрати на 

вдосконалення 

технології та 

організації 

виробництва 

011               

8 Витрати на 

утримання  

виробничих 

приміщень: 

012               

8.1 опалення 013               

8.2 освітлення 014               

8.3 дезінфекція 015               

8.4 дератизація 016               

8.5 вивезення сміття 017               

8.6  018               

8.7  019               

9 Витрати на 

обслуговування  

виробничого 

процесу: 

020               

9.1 витрати на 

здійснення  

технологічного 

контролю  

за виробничими 

процесами і якістю 

водопостачання та 

водовідведення 

021               

9.2  022               

9.2.1  023               

9.2.2  024               
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9.3 витрати на ПММ: 025               

9.3.1 бензин  026               

9.3.2 дизельне паливо  027               

9.3.3 мазут 028               

9.3.4  029               

9.3.5  030               

9.3.6  031               

10 Витрати на охорону 

праці, дотримання 

вимог техніки 

безпеки і охорону 

довкілля: 

032               

10.1  033               

10.2  034               

10.3  035               

10.4  036               

10.5  037               

11 Витрати на охорону 

довкілля: 

038               

11.1  039               

11.2  040               

12 Витрати на охорону 

об’єктів виробничого 

та 

загальновиробничого 

призначення: 

041               

12.1 пожежна охорона 042               

12.2 сторожова охорона  043               

12.3 утримання 044               
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санітарних зон 

12.4  045               

12.5  046               

13 Витрати на оплату 

послуг  

спеціалізованих 

підприємств: 

047               

13.1 проведення планових 

перевірок  

стану обладнання 

048               

13.2 виконання 

регламентних робіт 

049               

13.3 освоєння нових 

потужностей 

050               

13.4  051               

13.5  052               

14 Витрати на сплату 

податків, зборів: 

053               

14.1  054               

14.2  055               

15 Інші витрати  

загальновиробничого 

призначення з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення: 

056               

15.1  057               

15.2  058               

 
_______________________________ ___________________ _________________________________ 
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(керівник) (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 



                                                   Додаток 21 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                    від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ з/п 

Складові 

адміністративних 

витрат  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна, грн 

(без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 
витрати 

ресурсу в 

натуральн

ому вимірі 

ціна, 

грн (без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопост

ачання 

водовідв

едення 

водопо

стачан

ня 

водовідв

едення 
усього 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Адміністративні 

витрати,  

пов’язані з 

наданням послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці  

апарату управління 

підприємством  

та іншого 

адміністративного 

персоналу  

002               

2 Єдиний внесок  

на 

003               
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загальнообов’язков

е державне 

соціальне 

страхування 

працівників 

3 Витрати на 

службові 

відрядження 

004               

4 Витрати на 

підготовку  

і перепідготовку 

кадрів 

005               

5 Витрати на 

малоцінні  

та 

швидкозношувані 

предмети 

006               

6 Витрати на 

придбання  

канцелярських 

товарів 

007               

7 Витрати на 

придбання  

періодичних 

професійних 

видань 

008               

8 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів 

загальногосподарсь

кого використання, 

визначена 

009               
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відповідно до 

вимог Податкового 

кодексу України 

9 Витрати на 

утримання 

основних засобів,  

необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів 

адміністративного 

використання: 

010               

9.1 витрати на ремонт  011               

9.2 витрати на оренду  012               

9.3 витрати на 

страхування майна  

013               

9.4 витрати на 

утримання 

основних засобів, 

інші: 

014               

9.4.1 опалення 015               

9.4.2 освітлення 016               

9.4.3 сторожова охорона 017               

9.4.4 пожежна охорона 018               

9.4.5 дератизація 019               

9.4.6  020               

9.4.7  021               

10 Витрати на оплату 

професійних 

послуг: 

022               
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10.1 юридичні 023               

10.2 аудиторські 024               

10.3 з оцінювання 

майна 

025               

10.4  026               

10.5  027               

11 Витрати на оплату 

послуг зв’язку: 

028               

11.1 поштовий 029               

11.2 телеграфний 030               

11.3 телефонний 031               

11.4  032               

11.5  033               

12 Витрати на оплату 

послуг банків: 

034               

12.1 розрахунково-

касове 

обслуговування 

035               

12.2  036               

12.3  037               

13 Витрати, пов’язані 

зі сплатою 

податків, зборів, 

крім тих, що 

вносяться до 

виробничої 

собівартості: 

038               

13.1  039               

13.2  040               
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_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 

 

14 Витрати на 

вирішення спорів у 

судах 

041               

15 Витрати на 

придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

потреб апарату 

управління 

підприємством: 

042               

15.1 бензин 043               

15.2 дизельне паливо 044               

15.3 мазут 045               

15.4  046               

15.5  047               

15.6  048               

16 Інші 

адміністративні 

витрати: 

049               

16.1  050               

16.2  051               



                                       Додаток 22 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                         

 

Розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№  

з/п 

Складові витрат на 

збут  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: витрати 

ресурсу 

в 

натурал

ьному 

вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водопост

ачання 

водові

дведен

ня 

усьо

го 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водопо

стачан

ня 

водовід

ведення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Витрати на збут,  

пов’язані з наданням 

послуг  

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці персоналу, що 

безпосередньо 

здійснює збут послуг 

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

споживачам  

002               

2 Єдиний внесок  

на 

загальнообов’язкове 

003               
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державне соціальне 

страхування 

працівників 

3 Витрати на оплату 

службових 

відряджень 

004               

4 Витрати на 

підготовку та 

перепідготовку 

персоналу 

005               

5 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів, що 

безпосередньо 

задіяні у збуті послуг 

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

006               

6 Витрати на 

утримання основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальних активів,  

безпосередньо 

пов’язаних із збутом 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

007               

7 Витрати на оплату 

інформаційних 

008               



3 

                 Продовження додатка 22 

 

 

_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                        Анна ОЛІЙНИК 

послуг,  

безпосередньо 

пов’язаних із збутом 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

8 Витрати на оплату 

послуг банків та 

інших установ з 

приймання і 

перерахунку коштів  

споживачів за 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

009               

9 Витрати на 

канцелярські товари і 

виготовлення 

розрахункових 

документів про 

оплату послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

010               

10 Інші витрати збуту 011               



                                                   Додаток 23 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                    від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                         

 

Розрахунок інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ 

з/п 

Складові інших 

операційних витрат 
Код рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральн

ому вимірі 

ціна, грн 

(без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: витрати 

ресурсу 

в 

натурал

ьному 

вимірі 

ціна, 

грн (без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідв

едення 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

усьо

го 

коефіці

єнт 

розподі

лу 

водопо

стачан

ня 

водовід

ведення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Інші операційні 

витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, усього 

001               

1  002               

2  003               

3  004               

4  005               

5  006               

6  007               

7  008               

8  009               
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9  010               

10  011               

11  012               

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 

 



                                                   Додаток 24 

                                                                                                            до pішення виконавчого комітету  

                                                   міської ради 

                                                    від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

Розрахунок фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ 

з/п 

Складові фінансових 

витрат 

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

розмір 

невиплаче

них 

запозичень

,  

тис. грн  

ставка,  

% 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: розмір 

невипла

чених 

запозиче

нь,  

тис. грн  

ставка,  

% 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водопост

ачання 

водовідв

едення 
усього 

коефіці

єнт 

розподі

лу 

водопост

ачання 

водовідв

едення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Фінансові витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, усього 

001               

1  002               

2  003               

3  004               

4  005               

5  006               

6  007               

7  008               

8  009               

9  010               

10  011               
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11  012               

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 

 



 

                                                                                                 Додаток 25                                                                       

                                                                                                 до pішення виконавчого комітету  

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                  від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок прибутку від надання послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ з/п 
Складові 

прибутку 

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ 

рік 
Плановий період _____ рік 

ставка,  

% 

сума, 

усього,  

тис. 

грн  

(без 

ПДВ) 

зокрема: 

ставк

а,  

% 

сума, 

усьог

о,  

тис. 

грн  

(без 

ПДВ) 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопос

тачання 

водовід

ведення 

водопо

стачан

ня 

водовід

веденн

я 

усього 

коефіц

ієнт 

розпод

ілу 

водопо

стачан

ня 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Планований 

прибуток від 

надання послуг з 

централізованого 

водопостачання 

та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001             

1 Податок на 

прибуток 

002             

2 Чистий 

прибуток, 

зокрема: 

003             

2.1 дивіденди 004             

2.2 резервний фонд 005             

2.3 на розвиток 

виробництва 

006             

2.4 інше 

використання 

прибутку 

007             

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

______________ 

(підпис) 

________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                    Анна ОЛІЙНИК                                                                                                 

 



Додаток 26                                                                                                         

до pішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

   

ПОГОДЖЕНО 

__________________________ 
 (орган місцевого самоврядування) 

 
Розрахунок втрат суб'єктів господарювання у сфері водопостачання та 

водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 

відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом 

місцевого самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких змінюється 

на загальнодержавному 

рівні 

Втрати всього, 

грн 

зокрема: 

послуга з 

централізованого 

водопостачання 

послуга з 

централізованого 

водовідведення 

1 2 3 4 5 

          

          

РАЗОМ       

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова 

тарифу 

Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату подання суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до органу 

місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату введення в дію 

тарифу (грн) 

Різниця (п.3 - п.2) 

1 2 3 4 

        

        

2. Обсяги надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення 

Тривалість періоду розгляду розрахунків тарифів, 

встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги надання послуг за 

відповідний період: 

послуг з 

централізованого 

водопостачання 

(м 3) 

послуг з 

централізованого 

водовідведення 

(м 3) 

1 2 3 
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_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у 

випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом господарювання 

передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                Анна ОЛІЙНИК                                                                                      

 



 

                                                                                                  Додаток 27                                                                                                                          

               до pішення виконавчого комітету  

               міської ради  

                                                                                   від 10. 08. 2021р.   № 563    

 

Розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами 

 (без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 

ряд

ка 

Фактично Передбачено 

діючим 

тарифом 

Планований 

період рік ____ 

попередній 

до базового 

рік ____ 

базовий період 

рік ____ 

усьо

го, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
усього

, тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
усьо

го, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн/

т 
усьо

го, 

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 

012 
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пов'язаних із наданням послуги 

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 (виробничі 

інвестиції) 
028 

            

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. 
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__________ 
* 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. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                           Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                 
 



 

 Додаток 28                                                                                                                               

 до pішення виконавчого комітету 

 міської ради 

 від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

 

Розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові загальновиробничих витрат Код 

ряд

ка 

Фактично Передбачено 

діючим 

тарифом 

Планований 

період рік 

____ 
попередній до 

базового рік 

____ 

Базовий 

період рік 

____ 

усьог

о, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
усьог

о, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
усьог

о, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
усьог

о, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Загальновиробничі витрати з надання послуг з 

поводження з побутовими відходами усього, 

зокрема: 

001 
            

1 Витрати на оплату праці загальновиробничого 

персоналу: 
002 

            

1.1 витрати на оплату праці 003 
            

1.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 
004 

            

1.3 витрати на оплату службових відряджень 005 
            

1.4. витрати з підготовки та перепідготовки кадрів 
             

2 Амортизація основних засобів 

загальновиробничого (цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 

006 
            

3 Витрати на утримання та експлуатацію 

основнихзасобів та необоротних активів 

загальновиробничого призначення, усього, 

зокрема: 

007 
            

3.1 витрати на утримання виробничих приміщень: 008 
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3.1.

1 
опалення 009 

            

3.1.

2 
освітлення 010 

            

3.1.

3 
дезінфекція 011 

            

3.1.

4 
дератизація 012 

            

3.1.

5 
водопостачання 013 

            

3.1.

6 
водовідведення 014 

            

3.1.

7 
інші витрати на утримання виробничих 

приміщень 
015 

            

3.2 витрати на ремонт основних засобів та 

необоротних активів загальновиробничого 

призначення 

016 
            

3.3 витрати на страхування основних засобів та 

необоротних активів загальновиробничого 

призначення 

017 
            

3.4 витрати на операційну оренду основних засобів 

та необоротних активів загальновиробничого 

призначення 

018 
            

4 Витрати на вдосконалення технології та 

організаціївиробництва 
019 

            

5 Витрати на охорону праці та дотримання вимог 

техніки безпеки 
020 

            

5.1 
 

021 
            

5.2 
 

022 
            

5.3 
 

023 
            

6 Витрати на охорону навколишнього 

природного середовища 
024 

            

7 Витрати на охоронуоб'єктів виробничого та 

загальновиробничого призначення: 
025 

            

7.1 пожежна охорона 026 
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7.2 сторожова охорона 027 
            

7.3 утримання санітарних зон 028 
            

8 Витрати на здійснення технологічного 

контролю за виробничими процесами та якістю 

послуг з поводження з побутовими відходами: 

029 
            

8.1 
 

030 
            

8.2 
 

031 
            

9 Витрати на оплату послуг спеціалізованих 

підприємств: 
032 

            

9.1 проведення планових перевірок стану 

обладнання 
033 

            

9.2 виконання регламентних робіт 034 
            

9.3 освоєння нових потужностей 035 
            

9.4 
 

036 
            

10 Витрати на ПММ, усього, зокрема 

(розшифрувати): 
037 

            

10.1 бензин 038 
            

10.2 дизельне паливо, л 039 
            

10.3 мазут, л 040 
            

10.4 
 

041 
            

11 Сплата податків, зборів: 042 
            

11.1 
 

043 
            

11.2 
 

044 
            

11.3 
 

045 
            

12 Інші витрати загальновиробничого 

призначення послуги з наданняпослуг з 

вивезення побутових відходів: 

046 
            

12.1 
 

047 
            

____________________________ __________ ______________________ 
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(керівник) (підпис) (ініціали, прізвище) 

 
Примітка. 

 
Розрахунок загальновиробничих витрат здійснюється окремо за послугами з 

вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                Анна ОЛІЙНИК 



                                                                                              Додаток 29                                                                                                                        

                       до pішення виконавчого комітету  

                       міської ради  

                       від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з 

поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові 

адміністративних 

витрат 

Код 

рядк

а 

Фактично Передбачено 

діючим тарифом 

Планований 

Період 

рік ____ 
попередній до 

базового рік ____ 
Базовий 

періодрік ____ 

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 

 
Адміністративні 

витрати з надання 

послуг з поводження з 

побутовими відходами, 

усього: 

001 
            

1 Витрати на оплату 

праці апарату 

управління 

підприємством та 

іншого 

адміністративного 

персоналу 

002 
            

2 Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

003 
            

3 Витрати на службові 

відрядження 
004 

            

4 Витрати на підготовку і 

перепідготовку кадрів 
005 

            

5 Витрати на малоцінні 

та швидкозношувані 

предмети 

006 
            

6 Витрати на придбання 

канцелярських товарів 
007 

            

7 Витрати на придбання 

періодичних 

008 
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професійних видань 

8 Амортизація основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних активів 

загальногосподарськог

о використання, 

визначенавідповідно до 

вимог Податкового 

кодексу України 

009 
            

9 Витрати на утримання 

основнихзасобів, 

необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних активів 

адміністративного 

використання: 

010 
            

9.1 витрати на ремонт 011 
            

9.2 витрати на оренду 012 
            

9.3 витрати на страхування 

майна 
013 

            

9.4 витрати на утримання 

основних  засобів 

адміністративного 

призначення: 

014 
            

9.4.

1 
опалення 015 

            

9.4.

2 
освітлення 016 

            

9.4.

3 
сторожова охорона 017 

            

9.4.

4 
пожежна охорона 018 

            

9.4.

5 
дератизація 019 

            

9.4.

6 
водопостачання 020 

            

9.4.

7 
водовідведення 021 

            

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


3 

                                                                                                                                  Продовження додатка 29 

9.4.

8 

 
022 

            

10 Витрати на оплату 

професійних послуг: 
023 

            

10.1 юридичні 024 
            

10.2 аудиторські 025 
            

10.3 з оцінки майна 026 
            

10.4 
 

027 
            

11 Витрати на оплату 

послуг зв'язку, усього, 

зокрема 

(розшифрувати): 

028 
            

11.2 поштовий 029 
            

11.3 телеграфний 030 
            

11.4 телефонний 031 
            

11.5 інтернет 032 
            

11.6 радіозв'язок 033 
            

12 Витрати на оплату 

послуг банків: 
034 

            

12.1 розрахунково-касове 

обслуговування 
035 

            

12.2 
 

036 
            

13 Витрати, пов'язані зі 

сплатою податків, 

зборів, крім тих, 

щовносяться до 

виробничої 

собівартості: 

037 
            

13.1 
 

038 
            

14 Витрати на розв'язання 

спорів у судах 
039 

            

15 Витрати на придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів для потреб 

040 
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апарату управління 

підприємством: 

15.1 Бензин 041 
            

15.2 дизельне паливо, л 042 
            

15.3 мазут, л 043 
            

15.4 
 

044 
            

15.6 
 

045 
            

16 Інші адміністративні 

витрати, усього, 

зокрема 

(розшифрувати): 

046 
            

16.1 
 

047 
            

16.2 
 

048 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок адміністративних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                            Анна ОЛІЙНИК 



 

                                                                                                 Додаток 30                                                                                                                         

                          до pішення виконавчого комітету  

                          міської ради  

                          від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з 

поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові витрат на 

збут 
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 

 
Витрати на 

збутпослуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

001 
            

1 Витрати на оплату 

праці персоналу, що 

безпосередньо 

здійснює збут 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами 

споживачам 

002 
            

2 Єдинийв несок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

003 
            

3 Витрати на оплату 

службових 

відряджень 

004 
            

4 Витрати на 

підготовку та 

перепідготовку 

персоналу 

005 
            

5 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

006 
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нематеріальних 

активів, що 

безпосередньо 

задіяні у збут 

іпослуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

6 Витрати на 

утримання основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальнихактивів, 

безпосередньо 

пов'язаних зі збутом 

послуг з поводження 

з побутовим 

ивідходами 

007 
            

7 Витрати на оплату 

інформаційних 

послуг, 

безпосередньо 

пов'язаних зі збутом 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами 

008 
            

8 Витрати на 

канцелярськітовари і 

виготовлення 

розрахункових 

документів про 

оплату послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

009 
            

9 Витрати на оплату 

послуг банків та 

інших установ з 

приймання і 

перерахунку 

коштівспоживачів за 

послуги з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

010 
            

10 Інші витрати збуту: 011 
            

10.1. 
 

012 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________  
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Примітка. Розрахунок витрат на збут здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                               Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                 
 



                                                                                                 Додаток 31                                                                                                                        

                          до pішення виконавчого комітету  

                          міської ради  

                          від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                         

 

Розрахунок інших операційних витрат, пов’язаних з надання мпослуг 

з поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Статті витрат 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 Інші операційні 

витрати, пов'язані 

з наданням послуг 

з поводження з 

побутовими 

відходами, зокрема 

(розшифрувати): 

001 
            

1.1 
 

002 
            

1.2 
 

003 
            

1.3 
 

004 
            

1.4 
 

005 
            

1.5 
 

006 
            

1.6 
 

007 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок інших операційних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                            Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                 



                                                                                                 Додаток 32                                                                                                                        

                          до pішення виконавчого комітету  

                          міської ради  

                          від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

Розрахунок фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з 

поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Статті витрат Код 

рядка 
Фактично за базовий період ____ рік Планований період ____ рік 

Розмір 

невиплачених 

запозичень, тис. грн 

ставка, 

% 
сума 

витра

т, 

усьог

о, 

тис. 

грн 

грн/

м-

3 
грн

/т 
Розмір невиплачених 

запозичень, тис. грн 
ставк

а, % 
сума 

витра

т, 

усьог

о, 

тис. 

грн. 

грн/

м-

3 
грн

/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Фінансові 

витрати, 

пов'язані з 

наданням 

послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами, 

усього: 

001 
          

1.1 
 

002 
          

1.2 
 

003 
          

1.3 
 

004 
          

1.4 
 

005 
          

1.5 
 

006 
          

1.6 
 

007 
          

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

_______________________

_ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок фінансових витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                               Анна ОЛІЙНИК           



                                                                                                 Додаток 33                                                                                                                        

                          до pішення виконавчого комітету  

                          міської ради  

                          від 10. 08. 2021р.   № 563                                                                                                          

 

ПОГОДЖЕНО 

__________________________ 
 (орган місцевого самоврядування) 

Розрахунок втрат суб'єктів господарювання у сфері поводження з 

побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної 

категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 

самоврядування 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати всього, 

грн 

зокрема: 
п

о
сл

у
ги

 з
 

в
и

в
ез

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 з
 

п
ер

ер
о
б

л
ен

н
я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 і
з 

за
х
о
р
о
н

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

1 2 3 4 5 6 

            

            

РАЗОМ         

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова 

тарифу 

Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату подання суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до органу 

місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату введення в дію 

тарифу (грн) 

Різниця (п. 3 - п. 

2) 

1 2 3 4 

        

        

2. Обсяги надання послуг з поводження з побутовими відходами 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

Обсяги надання послуг за відповідний 

період: 
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(днів) 

п
о
сл

у
ги

 з
 в

и
в
ез

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 з
 

п
ер

ер
о
б

л
ен

н
я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 і
з 

за
х
о
р
о
н

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

1 2 3 4 

        

        

 

_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Примітка. Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється 

суб'єктом господарювання у випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого 

самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення 

та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення 

розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-

правовими актами з питань формування тарифів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                              Анна ОЛІЙНИК                                                                                                                                 
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