
Інформація про намір здійснити коригування тарифу на послуги з поводження з 
побутовими відходами по КП «ВУКГ»  

 
Послугу з поводження з побутовими відходами запроваджено 01.08.2019 року 

відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Діючі тарифи на послуги 
з поводження з побутовими відходами встановлені рішенням виконавчого комітету 
Бориспільської міської Ради від 24.06.2019 № 438 «Про затвердження тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів у місті Бориспіль» та введені в дію з 01.08.2019. 

На даний час, в умовах зростання основних витратних елементів структури тарифів, 
зокрема: мінімального прожиткового рівня працездатної особи, рівня мінімальної заробітної 
плати та сум відрахувань на обов’язкове соціальне страхування, вартості паливно-
мастильних матеріалів, вартості послуг з утилізації побутових відходів, виникла 
невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на виробництво послуг з поводження з 
побутовими відходами. 

На сьогоднішній день, діючі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 
не відшкодовують фактичні витрати. Так, за підсумками аналізу діяльності підприємства з 
надання послуги з поводження з побутовими  відходами  в 2021 р., збиток склав 585,9 тис. 
грн. 

З метою забезпечення стабільного та якісного  надання послуг з поводження з  
побутовими відходами та належного санітарного стану в місті, а також покращення 
фінансового стану підприємства, виникла потреба в коригуванні діючих тарифів до 
економічно-обґрунтованого рівня, що дозволить підприємству відшкодовувати витрати та 
забезпечити належний рівень надання послуг. 

Коригування статей витрат структури тарифів було здійснено відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» зі змінами та 
доповненнями. 

Коригування тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами відбулось за 
наступними елементами витрат у зв’язку з: 

1. Збільшення з 01.01.2020 року тарифу на послугу із утилізації твердих побутових 
відходів до 8,32 грн./м3 з ПДВ (у діючому тарифі 5,10 грн./т. з ПДВ), рідких побутових 
відходів до 16,00 грн./м3 з ПДВ (у діючому тарифі 12,20 грн./т. з ПДВ).  

2. Збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, а саме: 
- вартість дизельного палива становить 54,21 грн./л без ПДВ (у діючому тарифі –23,74 

грн./л. без ПДВ); 
- вартість бензину 48,60 грн./л без ПДВ (у діючому тарифі 25,01 грн./л. без ПДВ).  
3. Ростом мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року до рівня 6500 грн. (в діючому 

тарифі – 4173 грн.). 
4. Збільшення, пропорційно до росту заробітної плати, нарахувань на заробітну плату. 
Таким чином коригування  тарифів є необхідним заходом для стабільної роботи 

підприємства та безперебійного забезпечення послугою з поводження з побутовими 
відходами. 
 Коригування тарифів здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових 
витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення. 

Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) 
розраховується за формулою: 

 
 

 
де Кj – індекс зміни цін індивідуальної складової; 
Цj нов. – нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу; 
Цj – ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують 
коригування. 

Цj нов Кj= 
Цj 



Розрахунок індексу зміни цін індивідуальних складових тарифу, за якими 
здійснюється коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 
наведений в таблиці 1. 

 Таблиця 1 
Розрахунок індексу зміни цін індивідуальних складових тарифу, за якими здійснюється 

коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 

№     
п/п 

Найменування 
індивідуальної 
складової тарифу 

Ціна одиниці j-го 
ресурсу, врахована під 
час формування тарифів, 

які потребують 
коригування, Цj   

Нова 
підтверджена 
ціна одиниці 
j-го ресурсу, 

Цj нов 

Зміна 
елемента в 
натуральних 
одиницях 

Індекс зміни 
цін 

індивідуальної 
складової, Кj 

1 Утилізація ТПВ 4,25 6,93 2,68 1,631 
2 Утилізація РПВ 10,17 13,33 3,16 1,311 
3 Мінімальна З/П 4 173,00 6 500,00 2 327,00 1,558 
4 Дизельне паливо 23,74 54,21 30,47 2,283 
5 Бензин 25,01 48,60 23,59 1,943 

 
1.  Коригування індивідуальних складових тарифу на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами з урахуванням зміни цін на основні елементи витрат 
Розрахунок зміни вартості індивідуальної складової тарифу наведені в таблицях 2,3,4. 

Таблиця 2 
Розрахунок витрат на паливно-мастильні матеріали 

Індивідуальна складова 
тарифу 

Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни цін 
індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість в плановому 
тарифі, з урахуванням 
індексу зміни ціни, грн 

Паливно-мастильні 
матеріали всього, в т.ч. 2 387 915,40  5 160 570,99 

Дизельне паливо 1 680 809,1 2,283 3 837 287,18 
Бензин 653 422,6 1,943 1 269 600,11 
Мастильні матеріали 53 683,7 0 53 683,70 

Таблиця 3 
Розрахунок витрат на утилізацію смітті 

Індивідуальна складова 
тарифу 

Обсяг, 
м3 

Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни цін 
індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість в плановому 
тарифі, з урахуванням 
індексу зміни ціни, грн 

Утилізація сміття 144 282 613 198,50 1,631 1 000 126,75 
Таблиця 4 

Розрахунок витрат оплату праці та відрахування на загальнообов’язкове соціальне 
страхування 

Індивідуальна складова тарифу Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни цін 
індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість плановому 
тарифі, з урахуванням 
індексу зміни ціни, грн 

Прямі витрати з оплати праці 3 950 739,00 1,558 6 155 251,36 
Внески на загальнообов’язкове 
соціальне страхування 
виробничого персоналу 

869 162,58 
 

1,558 1 354 155,30 
 

Витрати на оплату праці та 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування 
загальновиробничого персоналу 

102 515,94 1,558 1 596 974,83 

Витрати на оплату праці та 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування адміністративного 
персоналу 

593 149,00 
 

1,558 924 126,14 
 



Таким чином, структура тарифу з поводження з твердими побутовими відходами з 
урахуванням коригування індивідуальних складових структури тарифу наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Структура тарифу з поводження з твердими побутовими відходами в м. Борисполі 

Діючий тариф  
(144282 м3) 

Коригований тариф  
(144282м3) 

Статті витрат всього (грн) на 1 м3 
(грн) 

всього (грн) на 1 м3 
(грн) 

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у т. ч.: 3 919 607,90 27,17 7 079 191,74 49,06 
витрати на паливно-енергетичні ресурси  2 387 915,40 16,55 5 160 570,99 35,77 

витрати на матеріали 10 123,00 0,07 10 123,00 0,07 
витрати на запасні частини 252 807,00 1,75 252 807,00 1,75 
витрати на куповані комплектувальні вироби       655 564,00 4,54 655 564,00 4,54 
витрати на утилізацію 613 198,50 4,25 1 000 126,75 6,93 
2. Прямі витрати з оплати праці 3 950 739,00 27,38 6 155 251,36 42,66 
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: 2 278 138,58 15,79 2 763 131,30 19,15 
внески на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  

869 162,58 6,02 1 354 155,30 9,39 

амортизація основних виробничих засобів 896 802,00 6,22 896 802,00 6,22 
амортизація інших необоротних  157 283,00 1,09 157 283,00 1,09 
інші виробничі витрати  354 891,00 2,46 354 891,00 2,46 
4. Загальновиробничі витрати, всього, у т. ч.: 1 804 009,42 12,503 2 375 968,31 16,468 
4.1. Витрати, пов’язані з управлінням 
виробництва 

1 025 015,94 7,10 1 596 974,83 11,07 

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням 
основних засобів та інших активів 

711 460,00 4,93 711 460,00 4,93 

4.3. Витрати на опалення, освітлення, 
дезінфекцію, дератизацію виробничих 
приміщень, інші витрати на експлуатацію 
виробничих приміщень 

15 756,48 0,11 15 756,48 0,11 

4.4. Амортизація основних засобів, інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів загальновиробничого призначення 

6 508,00 0,05 6 508,00 0,05 

4.5. Інші загальновиробничі витрати 45 269,00 0,31 45 269,00 0,31 
5. Адміністративні витрати, всього, у т.ч.: 618 410,00 4,29 949 387,14 6,58 
утримання апарату управління та персоналу 
(основна та додаткова заробітна плата, 
гарантійні та компенсаційні виплати, внески 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування) 

593 149,00 4,11 924 126,14 6,40 

амортизація основних засобів, інших 
необоротних матеріальних та нематеріальних 
активів адміністративного призначення 

4 711,00 0,03 4 711,00 0,03 

оплата послуг зв’язку 1 300,00 0,01 1 300,00 0,01 
інші витрати (канцелярські витрати, 
використання МШП, спори в судах, 
передплата періодичних видань тощо) 

15 400,00 0,11 15 400,00 0,11 

інші адміністративні витрати 3 850,00 0,03 3 850,00 0,03 
6. Всього повна собівартість  12 570 904,90 87,13 19 322 929,86 133,92 

  
Таким чином, вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами буде 

становить: 



 
- для населення: 
Собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 133,92 грн. 
за 1 м3; 
Прибуток 3%:               
                                           133,92 грн. х 0,03 = 4,02 грн.; 
Повна собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 
137,94грн. за 1 м3:         

133,92 грн. + 4,02 грн. = 137,94 грн. 
ПДВ 20%:                      

137,94  грн. х 0,2 = 27,59 грн. 
 
Вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами з ПДВ: 

 
137,94 грн. + 27,59 грн. = 165,53 грн. 

 
Вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення, що 

проживає в багатоквартирних будинках в місяць, при нормі накопичення 2,19 м3 в рік та 
норми накопичення великогабаритного та ремонтних побутових відходів – 0,188 м3, 
становить: 
  

165,53 грн.х2,19 м3:12 міс. + 3,85 (вартість вивезення великогабаритних та ремонтних 
побутових відходів в діючому тарифі) = 34,06 грн. в місяць з однієї особи. 

 
Вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення, що 

проживає в одноквартирних будинках в місяць, при нормі накопичення 2,20 м3 в рік, 
становить: 

 
165,53 грн. х 2,20 м3:12 міс. = 30,35 грн. в місяць з однієї особи. 

 
- для адміністративних та громадських установ та організацій: 
Собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 133,92 грн. 
за 1 м3; 
Прибуток 12%:  

133,92 грн. х 0,12 = 16,07 грн.; 
Повна собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 
149,99 грн. за 1 м3: 

133,92 грн. + 16,07 грн. = 149,99 грн. 
ПДВ 20%: 

149,99 грн. х 0,2 = 30,00 грн. 
 

Вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами з ПДВ:  
149,99 грн. + 30,00 грн. = 179,99 грн. 

 
- для інших споживачів: 
Собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 133,92 грн. за 1 
м3; 
 
Прибуток 50%:           

133,92 грн. х 0,50 = 66,96 грн.; 
Повна собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами становить 200,88 грн. 
за 1 м3:                 

133,92 грн. + 66,96 грн. = 200,88 грн. 
 



ПДВ 20%:          
200,88 грн. х 0,2 = 40,18 грн. 

 
Вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами з ПДВ: 

200,88 грн. + 40,18 грн. = 241,06 грн. 
 

2. Коригування індивідуальних складових тарифу на послуги з поводження з 
рідкими побутовими відходами з урахуванням зміни цін на основні елементи витрат 

Розрахунок зміни вартості індивідуальної складової тарифу наведені в таблицях 6,7,8. 
 

Таблиця 6 
Розрахунок витрат на паливно-мастильні матеріали 

Індивідуальна складова 
тарифу 

Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни цін 
індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість плановому 
тарифі, з урахуванням 
індексу зміни ціни, грн 

Паливно-мастильні 
матеріали всього, в т.ч. 135 906,00   306 617,67 

Дизельне паливо 133 056,80 2,283 303 768,67 
Мастильні матеріали 2 849,00  2 849,00 
   

 Таблиця 7 
Розрахунок витрат на утилізацію смітті 

Індивідуальна складова 
тарифу 

Обсяг, 
м3 

Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни цін 
індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість плановому 
тарифі, з урахуванням 
індексу зміни ціни, грн 

Утилізація сміття 5211 63 574,00 1,311 83 345,51 
 

Таблиця 8 
Розрахунок витрат оплату праці та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

Таким чином, структура тарифу з поводження з рідкими побутовими відходами з 
урахуванням коригування індивідуальних складових структури тарифу наведена в таблиці 9. 

Індивідуальна складова тарифу 
Вартість в 
діючому 
тарифі, грн 

Індекс зміни 
цін 

індивідуальної 
складової, Кj 

Вартість плановому 
тарифі, з 

урахуванням індексу 
зміни ціни, грн 

Прямі витрати з оплати праці 217 745,00 1,558 339 246,71 
Внески на загальнообов’язкове 
соціальне страхування виробничого 
персоналу 

47 903,90 
 1,558 74 634,28 

 

Витрати на оплату праці та 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування загальновиробничого 
персоналу 

32 021,34 
 1,558 49 889,25 

 

Витрати на оплату праці та 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування адміністративного 
персоналу 

49 429,00 
 1,558 77 010,38 

 



Таблиця 9 
Структура планового тарифу з поводження з рідкими побутовими відходами  

Діючий тариф Коригований тариф 
Статті витрат 

всього,грн на 1 м3,грн всього,грн на 1м3,грн 
Вивезено РПВ м3 5 211 1 5 211 1 

1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 214 325,00 41,13 404 808,18 77,68 
витрати на паливно-енергетичні 
ресурси 

135 906,00 26,08 306 617,67 58,84 

витрати на запасні частини, матеріали 14 845,00 2,85 14 845,00 2,85 
витрати на утилізацію 63 574,00 12,20 83 345,51 16,00 
2. Прямі витрати з оплати праці 217 745,00 41,79 339 246,71 65,10 
3. Інші прямі витрати, всього, у т.ч. 52 799,68 10,13 79 530,06 15,26 
внески на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування  

47 903,90 9,19 74 634,28 14,32 

амортизація основних засобів 1 482,78 0,28 1 482,78 0,28 
амортизація інших необоротних  406,00 0,08 406,00 0,08 
інші виробничі витрати  3 007,00 0,58 3 007,00 0,58 
4. Загальновиробничі витрати, (з/п 
та нарахування) 32 021,34 

6,14 
49 889,25 

9,57 

5. Адміністративні витрати (з/п та 
нарахування) 

49 429,00 9,49 77 010,38 14,78 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 
+ рядок 2 + рядок 3 + рядок 4+рядок 5) 

566 320,02 108,68 950 484,58 182,40 

Таким чином, вартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами буде 
становить: 
- для населення: 
Собівартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами становить 182,40 грн. за 
1м3; 
Прибуток 3%: 182,40 грн. х 0,03 = 5,47 грн.; 
Повна собівартість вивезення твердих побутових відходів становить 187,87 грн. за 1 м3: 

182,40 грн. + 5,47 грн. = 187,87грн. 
ПДВ 20%: 187,87 грн. х 0,2 =37,57 грн. 
Вартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами з ПДВ: 

187,87 грн. + 37,57 грн. = 225,44 грн. 
- для адміністративних та громадських установ та організацій: 
Собівартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами становить 182,40 грн. за 1м3; 
Прибуток 12%: 182,40 грн. х 0,12 = 21,89 грн.; 
Повна собівартість вивезення рідких побутових відходів становить 204,29 грн. за 1 м3: 

182,40 грн. + 21,89 грн. = 204,29 грн. 
ПДВ 20%:204,29 грн. х 0,2 =40,86 грн. 
Вартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами з ПДВ:  

204,29 грн. + 40,86 грн. = 245,15 грн. 
- для інших споживачів: 
Собівартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами становить 182,40грн. за 1м3; 
Прибуток 50%:            182,40 грн. х 0,50 = 91,20 грн.; 
Повна собівартість поводження з рідкими побутовими відходами становить 273,60 грн. за 1м3: 

182,40 грн. + 91,20 грн. = 273,60 грн. 
ПДВ 20%:         273,60 грн. х 0,2 = 54,72 грн. 
Вартість послуги з поводження з рідкими побутовими відходами з ПДВ: 

273,60 грн. + 54,72 грн. = 328,32 грн. 
Порівняльний аналіз зміни вартості послуг з поводження з побутовими відходами 

наведений в таблиці 10. 
 



Таблиця 10 
Порівняльний аналіз вартісті послуг з поводження з побутовими відходами 

Вартість, грн Відхилення 

Категорія споживачів На підставі 
діючого 
тарифу 

На підставі 
відкоригованого 

тарифу 

абсолютне, 
грн. 

відносне, 
% 

Послуга з поводженням з твердими побутовими відходами 
Для населення (прибуток 3%) 107,69 165,53 57,84 53,71 
Багатоквартирні будинки 21,78 34,06 12,28 56,38 
Одноквартирні будинки  21,60 30,35 8,75 40,51 
Адміністративних та громадських 
установ та організацій (прибуток 12%) 117,10 179,99 62,89 53,71 

Інші  споживачі (прибуток 50%) 156,83 241,06 84,23 53,71 
Послуга з поводженням з рідкими побутовими відходами 

Для населення (прибуток 3%) за 1 м3 134,33 225,44 91,11 67,84 
         Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 503,74 845,40   
Адміністративних та громадських 
установ та організацій (прибуток 12%) 
за 1 м3 

146,06 245,15 99,09 
 67,84 

          Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 547,76 919,28   
Інші  споживачі (прибуток 50%) за 1 м3 195,62 328,32 132,70 67,84 
          Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 733,58 1231,20   

Таким чином, вартість послуг з поводження з побутовими відходами, на підставі 
відкоригованого тарифу, наведена в таблиці 11. 

Таблиця 11 
Вартість послуг з поводження з побутовими відходами 

Категорія споживачів Вартість, грн 
  

Послуга з поводженням з твердими побутовими відходами  
Для населення (прибуток 3%) 165,53 
Багатоквартирні будинки 34,06 
Одноквартирні будинки  30,35 
Адміністративних та громадських установ та організацій (прибуток 12%) 179,99 
Інші  споживачі (прибуток 50%) 241,06 

Послуга з поводженням з рідкими побутовими відходами  
Для населення (прибуток 3%) за 1 м3 225,44 
         Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 845,40 
Адміністративних та громадських установ та організацій (прибуток 12%) за 1 м3 245,15 
          Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 919,28 
Інші  споживачі (прибуток 50%) за 1 м3 328,32 
          Вартість послуги (Vбочки=3,75 м3) 1231,20 
Пропозиції та зауваження просимо надавати в письмовій формі : 
- за адресою: КП «ВУКГ» м. Бориспіль, вул. Глибоцька 128-а тел. (6-10-41);  
info@vukg.com.ua  
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