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вироБничЕ упрАвл1ння житлово-комунАльного
гоСподАрствА смт 1вАнич1

вуjі.  Залі3ниша,  41 б`  смт  1ванич1,  45300,  гел.  (ОЗЗ72)21ЗО2,  е-піаI1.  ivdvgLgJ\tj;)ukі   Iіеt`
код €дРПОУ О3ЗЗ927 I

«27» липня 2018 р.                   №  с#9                                                  З€`ст)шиі{}  і`e.гIиLш-юго  голови

Пассви.Iу  М.Ф.

Мi>к ВУЖКГ смт Iвапичi та  lвапичiвською селищною радоіо ук,тіа,іений договір  на
надання послуги 3 вивезення побутових  вiдходiв в смт Iваничi вiд  16.05.2017 рок)і, згiдно з
яким  ВУЖКГ  визначастьс;1  надавачем  послуги  з  вrlве3ення твердих  ііобуггових  вLгіходiв  на
територi.і. смт Iваничi. сiл долиш{а та Ромапiвка .

На   даний   момені   дilо'і`ь   тарі,іt|]и   на   Iюс.т1у"   i3   збирагш;1    га   виве3енtія    і`вердих
гіобутових  вiдходiв  (ТПВ).  якi  буТіи  затвер,т,кеннi  рiшешімі   вi,т|  28  ()5.ЗtШ   рок.\   №  29   i
становлять  57,91   і`рп./м3  для  населення,  ібюджетних  устzшов  та  iнLL"\   і`поживачiв.  При

розрахунку  дiючих  тарифiв  враховувалася  мiнiма.'іьш  '3аі]оftiтпа   гLтIатіі  н  ііtjэvіiрi   1218`00
грн./мiс.,  цiна на бензин  становила  18,95  грн./л  (з  ПдВ),  цiна  1іа ,г[иэеjіі,ніJ  шшо -ііJ.9()
грн./л  (3  ПдВ).  В  умовах  постiйного   пiдвищенI-ія   цiн   на наjlиво-машші  \{tні`рісLIи,1-іа
автозапчастини,  пiдвиіцешя  рiішя  мiнiмtтпIшо.і. заробiтно.і. плати  L`t)і~>шір і іі`г, ь ,гіаші\  ііослуг
неУХильно зростаС, IцСt Сприч1шЯс зпижешя .1-1. ВiдшкОдувашlя  чинн11ми.  lсtр1/Iфа\/ш

У  2017  роцi  тариф  на  послу"  зi  збирання  і`а  вивезен[1я  `1ТlВ  вi,ііш{одов.\Jвcів  ,ііиіііе
47,7%   собiвcіртостi   пос.іIуI`.   Стаі1о\і   п{`   01.гшши   2U18   роIt}r   мiш\Iш„Ih   эаробiі"   т1,'іата
пiдвищилас;j на 205,67% з момсш г}  з`ітвері`жеппя ,г.іiі{tчогі>  гарш|j}'.  ^  фоп, і  3Lіробі і поі. ш.ш1
оСнОВНих    Працiвниl{iв    с`тclНОвитI,    (')i,1шIе.    }ш    З1%    собlва|эlо(`гi     llt)c`щU1      lIL1вишеш.;|
мiнiмального     рiвня     з{іробітпо`і.     п.ттатн     пере,і{бачас     i     эбі,'п,шепп;і     і`)\і:,!      f;Hі`і`і\ів     ш
загальнообов'язкове державне соцizLіьне страхуваі1ня. Цm ш беіIзшi зрt>сш на 42,5°Zо. uiнzі
на дизельне паливо пiдвищилася  на  30,7%.  Тра[[сгюрті-іi засоби` ;Iкj  використовуються і1ри
наданнi  пос.тіуги.  зношсшj  ш  50-60%  i  потрс`буIоі і`,  ча(`ти\  рі`\іопгiв   іLі.  эіі{Fшн\  'c3иі`рtіт  m
авто зап част и н і,L

З   меТОЮ   пОКраIцl?ш1>l   фiнапсовогО   сL1ну    пiдпри(`мс`1ва   ,гL|;l    м`э-,I\1|iвосгi   якjl`гlОго
надання  посjіуі` зi  збирагшя  та  в[нзе3еппя  гвердих  1іоб}і гови\  ізщ\о,\iв  ііі't)`-;\Ltіш  [,'i]вищи ги
тариф  11а вищезазначепi  nocjiynI шt  еі`'tjHо,\іiчпо о(;гр}'нтоt!апоі`о  ршпя

Надасмо  Вам  пакет до1{умсп гш  iэ  розрахупка`іи  сконо,\іiчііо іііГп р}Jіі і tjвапи\ та[эифiв
на  послуги  зi  збирання  тz`   вивезення  твердих   побутових   і3iд`оLіiв.   ;ш   `yбшс.IL.пi   !гiдгIо
порядку  формування  тарифiв  на  послуги  з  вивезення  побуго13их  вL'l\t`,1il!.  за"l`р,ііжешэго
постаі1овою  КМУ  вiд  26.07.2()06  р.  №`  1010`  iз  пiдтвер,\іжуючи,\іп  ііоіt}JмL`tJ,гами    11росимо

рОЗГлянути  .1.х  }'  Закоподz`вчо  вс1`анов.г1е1lи}`11l.р\|ill  та  приГIfl;п`Il  |)цпL`Ilп;l   11|)о   jLUвl`р,|}l\`с`Llпя
ТclКИХ1аРИфiВ.

д одатки
1.    Копiя договору гіа  пz\дtіні-іjі  посjіупі  з  вивег3епн>і  поб,V і`оізп\  вL'і\t),ііiв  в е\,п   lв:,шиііi

і3iд   16.05.2017р.  ~-7  сг.

2.    Копiя  Рiшспн;і  виI\'опав[іоіTо  к`і,\,іiті`т}   lв€іпішiвеы\о!  і`еjшщііоі  рu,'іи  вц 28  'іравня
2015 року № 2l) ttПгіо  гариt|jи  iict поі`.і}Jги  I ііt збир€і1ші-і.  [ш і3е 3с`1 і шо  I :t іі{.іLLі} вапшо

твердих  поб}'іові'іх  вiдхо,'іiв  \1`11В)`  іцо  ііа.'іаIс)тL,і`я  ВУ'ЖК1 `»  --I   і`і`



-

-

3.    Розрахунок  тарифу  на  послуги  зi  збирання  та  вивезення  твердих  побутових
вiдходiв. піо ші,г{аються ВУЖКГ смт Iваничi -1  сг.

4.     Рог3рахунок повію.і. пл€іIіово.!. собiвартостi пос,tіуг 3i збирi`іпі;I  га вивезення твердих
побутових  вiдходiв.  Lцо  надz`ю'гься  ВУЖКГ смт  1ізаничі  -  1  с і`

5.     Копiя   ПjіаIIу   обсяIiв   IіадаIптя   послуг  зi   збираші;і   га   ві,івL`зсіііі;і   Г1`11В.   що   надас'

ВУЖКГ на 2oі 8  piit -і  ст.
6.    Копiя Рiшення  lваничiвсько.і. селищно.і. ради  вiд  14  квiтня  20]4  рок}J  №  31  «Про

затвердженн;1  норм  утворсш1я  тверііих  іа  рiдких  Uоб} іовп\  вLі,\оіiв  ,і\`иі,'іових
будинкiв -  1  ст.

7.    Копiя   Кiлькостi   сгю7кивачiв   послуг   г3i   збирання.   вивезення   та   скла,гіування
твердих  побутовIL\  вiдхоZіiв.  що  надаIоIься  ВУЖКГ  с,\ш  lваниііi  станом  на  о1
червня  20і 8  року  _  і   сг.`.

8.    Копiя Перелiку  пi,тіприсмств. оргапi3ацiй, установ іа iшш,L\  епоживачiв посjіуг 3i
збираннjі  та  виі3е3снн;т  1`1113`  що  налас  ВУЖКГ  смі   Iваііичі  -2  .`і .

9.    РОзрахунок  прямих  матерiа.іыIих  витрат 11а  посjlуги  по  3бираш1ю  та  виве'3енню
тпв - 1 ст.

10.Копiя    Наказу    па`іат[ьника    ВУЖКГ    «ВсгаповлеIшя    нор\і    вIU`раі     па,г1ива    i
мастильних  матерiалiв  1іа  автомобільному  трансIIортi7;  №)1   вi,іі  о3.01.2008р.  -2
ст.

11.Копiя    Наказ}і    наі1альника    ВУЖКГ    ttВстановлення    норм    і3иіра'г    палива    i
мастильних  мі` герiалiв  на с`[]еііiаjіы-іих машинах» № 22  вil 01.Оі) 2016р. -1  ст.

12.  Ког[ія  На1{іізу   і[ачаліjні,іI{іі   ВУЖКГ  №   34   вiд  о1,09  2015р.   «ВсIапов.гіL`ння   норм
витрат палива і  мtістііJіьних  \іатерi€ілiв  па спецiалыіи\  \1ашина\;)  --1  с г.

1 З.  Копi.і. фiскальшIх  іIеі`-iв №№  3416,  3421.  3441 `  3700  -1  і` г.

14.Середнiй        і{ijюметраж        за       тиждеііь        автотранспttр'і),        ВУЖКГ`        який
використову€ться д,ія збирання  1`а вивезення ТПВ -1  с г.

15.  Звiти  з пробiгу ГАЗ  8070  ВНН -3  сг.
16.  Копi.і. акіiв  вiд  о3.07,3018р..  05.07.2018р.`  06.07.2018р   -`   6  U

17.  Розрахуі-іоіt  г1ря,\шх  внтра.г з  tэпл{`і 1,I  тIрацi` С,'іиний  внесt>к  ш зш аш,г,1ообов'язкове

державне соці{\льм` страхуванIIя -1  сі.
l8.  Копiя     1LП'zііUог()     |]о3шіс}'     Виі)обничого     управлiі-шя     жиLіово-коі\I.\JIіаj'іыiого

господарства  с`\іт  lвtіішчI   31   чері3ш  2018  роі\-у  --2  ет,

19.  Копiя  додаткового  розра\}'пк)   до   [іітагпюго  розпису   ВУЖК1    с\1'г  Iваничi  з   1
червня 20 і 8  роіtу -2  с'г.

20.  Копiя     Штат],іого     розm,тсу     нiдга.тI}зi     бjіагоустрiй     ВиріібнUчоііі     }правjпння
)Itитлово-I{омунzUіьного  господарс гва  с,\і[т  lваничi  для  (|)i[іалсуі3шLія  з  ,мiсцевого
бюджету  з  1  червн;і  2018  роі{у -I  ст.

2L  Поі`тiйнi   нер`цпо,щ.іеHi   эашjіыIовIіі)обIіичi   Iштраі`U   ш   іі`>с.гі)I  и   эi    }бирагіш1   та

вивезення  ТГ1В -1  ст.
22.  Копiя   кошторнсу   матерizіш,нпх  ыітраі   па  }'трима1шя   та   екі`іL'!}іаі`ацiю   ГАЗ-5`.э

(смiгп`своз:і)  -1   с I .
23.  Копiя  Ко[нторис}'   магерi€і.іьпих   виі|эат  на   }Jтри\,Iання   іа   ексILіI}Jатацiю   САЗ-З5

(самоскид€`) -  1  ст.
24.  Копiя   Актiв   викош,шm   робіт   вi,ті   о6.05  2018р  `   ЗfіявI,і   ш   }к.гіа.іашія   .іоговор}

обов'страхування     цивiлыіо-правово.і.     вiдгювiда.ііьносгі     влас`і"кiв     на3емних
транспорт+m   засоб1в.    Iіерс.тIil<}'   трtlпсгюртш1х    '3с`собiв    стрL1\}Jва.1Iьника.    що,тtо

які,L\  укші,,Lі{ііо'I 1,с;,1  lошеіL  '3аjшп   вi,;і  ()6.()5  2018  р    --(>  с'і  .

25.  Копiі. пода'I і{ових  ,іеI\тIарашi'I  зіі 2017  рік  --8  сг.

26.  Розрахупок  поі`тiйші.\  ро'шо,:іi.іенш  3атcі,іьновиробі!иш\  виі`рi`г, ;пtі  вiшіоеяться
до  планових  витрат  1і{і  гIослуги  з1  збирання  тzі  вивезіт1н;I  '111В -1   с I .

27.  Копi.і.  Вiдсотк}   заг€ілыюві,1г>обннчих   витрат   на  2018   рiк`   Кошіорие)   пла[1ових
загальновиробнич1,іх   розподi.гіених   і;итраі    на   20]8   рiк`   BuIpiU    {1а   }  і`римання
апарату управjіiння виробпицтвом іIа 2018 рiк` Ви грат нсі )  і рI,""Iпя виробничого
персонаjіу [1а 2018 рiк. Розрахуш{}  t"ор"зацiй"х вL,іра\} ваш, осповних засобiв
'3агаjlы+овиробіIпzічого       щэш"че1-ш;I       ;а      2018       ріі\-`       і",іtш\"і>'і'      ііаі`,іадноі



№0009/0004828   вiд   о8.12.2017   р.`   Видатково.і.   нcікла,цшэ.і.   №0009/0004772   від
о8.12.2017  р„  Ра\)rlU`э'  №  523-()017000/1,'1 `  РiчтIого  t|jоIL'і}  оп;іLі I t,і  працi  основни\

робiтниі{iв  ВУЖКГ  с\іі`  lваIіиііi  на  2018  рiк -9  сі
28.  Розрахунок   zід.\ііiнiсгра"впнх   витраL   якi   вiднос`ягьс;і   ,'іо   !L'іапових   витрат   на

послуги  зi  3бі,іршпя  і`а  вНвс }е!пIя  ТШ3  ВУ-ЖКГ -1  с і .

29.  Копi.і.   Вiдсоі`і\-у   адмiнiс`трсі"впих    витраг    па   2018    рih`    КоIIшtіэис`};    іLтIанових
адмiнiстративних  ві,1траг  на  2018  рil\-`  Витрш   на  }'ггіэимаішя  шіdрL`і`}J  }'правлiння

виробництвом     па    2018     рiк.     Ра`},тпt}і-аI`-ту    №    ()702()40()0000()0115.2018     за
телекомунiкацiйнi  послуги  за травень  2018  р,  накjіадно.і. №  18  від  19.02.2018  р.`
Раху1-іку-фактури   №   С`К-0()00819   вiд   о7.05.2018   р  .   акг}r   №   П-()()00()()06   3,тачi-

гірийняіт;і  і)оtli і  (ші,'_шші  пое.т1у1  ).  акL}J  ііа,гіа!1пя  шjсл)  I   і3  і`(|)ерI  ш(|)ог)мш иЗацi'і.№

ВЛМ16  вiд  5  сiіпI;I  2018  р..  Рах}'тIttк,t|]tіктура  №  У-дВ 17 ] ()04()007  вi=і  о4.10.2017

р„       Акт}'      nito       пiдтвер;іжсшя       t|)аI`-і`)        па.)іаHпя       Uрш       і1сі       іш\-tjрисгання
комп'ютерних(о.і)   прогрtі\і(t\,ш)   вiд   1  "  2018   р..   Аі\-т.\   №)   ()У-Оі)1)0529   здачі~
прийнятт;1   робiі    (шдzіш   пос.іуг),   а1`-ту   виконаних   робіі    вi,іі   о7.ОЗ.2018   р.,
Накладно.і.   №`   20   вiд   о7.02.2018   р  `   Аі`-ту   №   46498   прийо\Zі}-Uере,ііачi   і1ослуг.

РОЗраХУНКу                   с1.\IОРТи'3пui[`]Iіи\                   вiдРахувtшіj                   UсIIі)і}іііі\                   3с\СОбiв

загальногостIодарського   прI1значення   за   2018   рiіt.   Акт};   виItонаних   робiт   вiд
о6.05.2018  р..  Акі у  ш`,іа1іня  пос.,і}іг  вi,ті  20.09.2017  іэ.    -18  і` I  .

30.  Копі.і. граt|tiі``ів  wtршруі iв  зі'tнрLішIя   1`а  впве3епня  TI Н3  -9  і` г

31.  Техпологiя  гLі,[іаші  Iіос,гI}rі   эi   3бираішя   га  виве'3енпя   гвеіэ,{ш   ііоб,\іових  вiдхо,іjiв
ВУЖКГ  С\'1Т  IВ{HгlИЧi  -1   С  Г.

Начальник ВУЖКГ

(03372)21302  Лесь  1.П.

П  Л   Кг>сісіэ



розрАхунок
тарифу  m  послуги  3i  збирання  та  вивезення  твердm  пt)бу'l`olш  вL|хо,liв,  1цо

[]адi`]оті,t`я   ВУЖКГ   смI'  IванI]L]i

№! 3/п Статтi  витр€іт с),`,а.  , р,L 1,,,\,(,    ,р,,   ,\,)

1. Прямi матерiальнi витрати: 96   018_21 11.6+4()

Паливо-мастильнi матеріали 96  018.21 l   1,6440_`)2._i5з_``2(),1845

2. Прямi витрати на оп;іату праці 268 440,00

ВитратI,і  з  основно.і. зарплатиВиіратиздоді`Iіtово'і'3арп.ііа'ги 240  660,00

27  780.00 .1' _ .`' () 8 8

J. lншj  прямі витраті,і `59  ()56`80 7.1   (117

В+іе.і`кіі  на заг{іjіьнообов'я 3кt>ве
59  ()56.8() 7  _   1   (,1  1   7

державне соцiаjіыіе страхування

4. Загальновиробпичi  витрати 200  754.18 = J _ _1 + 5 =1+.I+8+

Загальновиробничi нерозподiленiЗагальновиробничiрозподijіенi 116  669.96

84  084`22 1  ( ) _   1   t' () 8

::          ::    .     - 624  269`20 7.i.70+2

5_ Адмiнiстративні  [ш`гр€`ти 8 0  _`,  1 _'' , 5 () \) J :)с) 5

ПОВIlll   IlЛllll()В(lIl(l   С()l'liВll|)I1liСТl)   |1()С.1.\)Г 704582,7tJ 85,JJз7

``.   .`       ..        `              .                                = t;  2J6.16

6. г1дв 20% 17.()887

тАриФ 102 ,53

НаLIальник ВУЖКГ

Гол.  бухгалі`ер

Екоііомiст

I.J1,1\-рась

I    I  .  I    1.  к1\1  l  1а11)1\-

I  .1   1    J  l  L,L  I)
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РОЗ1'АХУНО1``   ПР;1МИХ   ВИТР,Ш`   3   0ПJIL\ГП   111'\Ці

№ На[lмеIіуванн;Iііроt|)есi'і''шдно
1<  I -1  ь 1\-I  с   г  I,

•Vl   I  L.  'I   ,  I   l   1  :\ \  1   ,1,  ,,   ,  ,   ,   ,  ,  |L  , ,,      , iJ  l  ,

ш  га1  [ l l,1 х та|эііt|tш  с  і`z`вка. основііоі
з/п ШТаТНО1`О   РО'3h'ШдУ

О+1 И I і И Ц Ь * `   Ч О.П . грн ':ll)ILI(\   l    lL      I    '1

L ВОдiй  СМiТТС`ВО'3€l 1 ``)   7 5 5 . 0 1) _';    1,'5`i,l)\,

2. Водiігісiім`ісі\'іі,'іа 1 ``)   50(),()0 _`э    .iu(  ,`,   U\;

3. в zш 1 аж I 1 1,1 к + з  200,\)0 l  J    (\(,\)   (J\,

ВС:ЬОГ()   t]сііt]t;іItі    jсііjtjf]ііIUIіі   іі  ііітtі =  \ )    ,'  )  _i  .с,    (  ) \

дО()(IТК()ВLl'!{lРI1IіIIlILl(()()У1'I±!!!:!±!:,!:!l!!!!:!±!Р!]:±!±!!!!.
2    _`)   15  ,()U

рАзом _:  =    _`)  7 \ / .  ( J \ /

*  ВiдПОВiднО  до  пJтаТНОгО  рОЗI(ладУ  ВУЖКГ  с\іі   Iв{іничi   }   l   ітс`рі3іі}і  2()1  tЧ  іі(ік\

С`дИПИ1``'1   ВiiFСОК   11А   ЗАГ.+\JlЬНООБОВ'J1'3I\.()ВН   Л``,Р`і!\'г\1Ш1``,    (  UЩА` П)Нlі:
СТРАХУ13А1IНЯ

Начаjіьііик  1}УЖ`КГ

ЕI\.опомiL,,l

1  LI   I\`l)`,,J,'

U   I    _   1,`.\,1,



ПОСТ1йН1   Ш`=РОЗПОдIJlЕm   3АГАЛЫ-1ОВИРОБ1IПШ   В!1ТР,\ТП   П  \   ПО(`.Г1УГИ
З1   ЗБИРАННЯ   ТА   Вlz113ЕЗF,ННJ|   '1ПВ

витрАти  з  оплАт1,1   пр.,\ц1

N9 НаймеігIуванH>і  гірофесI.і` зшно
К Iji ь к I стъ м Iс'1ч на м,с,,,,ш,г,  (l,o,,,,,р,,"шг, (l,Ош

ш'гатннх +ар I і{|) н а   с і  ш3 I`'а. о L, l  l о l ) 1  l о 1 l) L,  '  ' (J I3 '  ' () '

з/п шга і`і.іоI О   розк,іtіду
ош1I1I,щI,*.   llo.1 гl)н `,l)l,Jl\    '   U-11)!, 'L1l)lI    ш  1I.    I  l)'L1\=(,8J0()

L м айс ,.ер 0,2 5   =85.00 l    (Lil.',)U

2. БухгаJlтер 0.=8 +   8()()   0() !     1'+10U
1               1()     1=800]8812.()()0.00

ВСЬ()ГО  t]с.Iіt>вш  3сіі]tjt']ilнIіtl  ітItlllіа 2    -101,()0

дtjдііIттtjвLі   3арп. іііIIILI**

рАзом 2   4()  1.0() 28  812.00

*  Вiдповiдно до  Lіітатного  ро3Itладу  ВУЖКГ смт.  |ваііичi  з  31   с1ііня  20 I 8  і>і]к.\

**  Відпов1дно до  llоjіо>і\-еніія  про  порядоі{  i  умови  випjіаIи  Iіремiі  Iі|эtішшпі\-аN  13У.і1\1\1   ш    |ваUичI  за

пiдсумками  роботLі  3а  мiс;іііь

€`диний  внЕ('ок  н+\  зАгАjіьнооБов'язковг.  дгіJtі``L\ішI`  (`щ! \`іы-п,
стрАху вАн н}і

Ng
Наймсщ,'ванші  внеску

Фоl1д  ()IlJIа,, и
%  внеl.к\,

L \ \,`,  в, ,l..,\ \T

з/п працi.  грн, '      I)l'

1. €диний соціа.гIьний внесок 28  812.00 22.00/(, 6  338.64

ВИТРАТ1і1,  НОВ'ЯЗАШ   3   УТI'IJIМАI-1НЯМ,   ЕК(,`П`Ш \ТАЩ(`1{)`   l'lT\l(jП Г()і\l   ТА
с()Б 11?стрАхувАнням  осн ОВПI`LХ   '3АСОЬ11;

Nэ
С`'1  zlТГI    ВИ  I  PclT ро,l)а\),,,ок

I  lоlшa  с\  \Iа.
lLll     I    1\,\      !;'1    I    l,,,IIlL(ltIUit`;L`lU' (

(.\\,с,в,"ра1l

3/г' l  I)н, _11ш

I'l"I15+23.()0l48=94,,0I77,59I77,.59

L Матеріаjіи ііjі;і  ГА3-53  (смііт6во'
`3l  I,ШО  і(ОШ  і  і)|)ііС}

15  423.00 L()l)

2. Матеріали  ,,гі,Iі;і  САЗ-35  (самос|tи.г
'3I   і,іI  іо    коIіI  і  ОГ)Jіі`.\

48  294,()() 10()

3. СтрахуванUя  ГЛЗ-53  (C`мI'псво3) зI  L,шо  tll(l ш 7 7  1  . 5 () L ( )()

4. Стра\)Jвпігшя  і`А'3-35  (і`"ttсі{ид) з гI,,U  lo   U I\-1  i п 7 7  1  . 5 () L0()

рАзом 65  260.18

подАтки  тА  зБори (оБов';Iзк`ош  Iш,\тI`T,';I\`I)

Статтi  витрат                                                            Ро3р€іх}'пок

Екоjіогiііний  гIоjіt`ток Зі  і,щэ  t|tакі ични\   ви ] ра |   20  і  Т   іэіtі{)

ВСЬОГО  зi`г:іjlьпови )об[Iичих )03ПОдiЛl`!|ИХ

Н а іI cіjі ь н и к  В У Ж К Г

ЕКОні)мiсгг

1   Ll    1\1,:,с,,

1      i    !  ..,'   lL\    l,

с) \,L,.  грн.

16  259.14

1  16  669.96



розрАхунок
ПОСТ1йНИХ  РОЗПОд1ЛЕНИХ  ЗАГАЛЬНОВИРОБl-ПZIЧИХ   ВИТРАТ.

ЯК1  В1дНОСЯТЬСЯ  дО  ПЛАНОВАНИХ   ВИТРАТ НА ПОСЛУ" '313ljllР;\Ш1Я  1.і\
вивЕзEння ті ів

Прямi витрати на оплату 1іраці

Вiдсоток загаjтыIовиробничих нерозподiлених  витрат на 2018 рiк

268  J40.00  і`рн.

з1.32%

Сума загальновщэобI"чп\  нероэподшеннх  ви грш`` якi  вi,щIос`;п ьс`я ,'`о  п  іtUіовшш \  ш і pU I  ііi`  поі`j}"і
1з  3биранпя  та  вивезення  '|  ПВ  ро 3ра.\ов.\ С-| 1,с;1   3tl  t|to|э\l,\   Iо1о

звв оп
Сума загалшовtfробIшіm  Iіерозподiлепих витраг с га1-іовить

268++(і  оо              х                     3  L..,2U/U

Начальншt  ВУЖКГ

Економiст

`)/o  '3 в в

8408J.22          ііэц

gп8с7Z„
!    1    ,J   i   .1\   l)(\1`  l)

i     1   L,lL`L`I,



РОЗРАХУ[1О1\-   АдМ1[П(`ТРАШ`1ВНИ,\   1Ш'!`1' \Т,
ЯК[   В1дНОС`ЯТЬСЯ   дО   11ЛАПОВАНИХ   ВИ1  РZ\1   ПЛ  |IОСJI}'l  l'1  '31  '3l>l'|l'J\Ш|Я   ГА

вивЕзLтіня  і'іів   в}'}кі\і

Вiдповiдно  до   п.15   Порядку формуваніпі тарифiв  на  пос,гI)ги  3  вивеэеііt(>і  г1оі')} гор,1і,\  вi,'і\о,іів
адмiнiстративнi    вuгіэ:Uи    вкjіIоіLгпогьс`;і  до  тарIіфiв  у  роэ\Iiрi`  шо  ііLI  ііеіtі`вIіщ,\t    |  i\'  ,    Iііtшові`ііоі

виробни чо.і. собі вztртоеU .

Пjіанована виробнича собiвартіс'іь пос`луг зі  збііранпя

та вивезення ТПВ

Вiдсоток адмiнiстративних витрат ВУЖКГ смт Iвани[тi  па 2018  рiк

(э2J  269.20  [рн

12.87%

Сума  ацмiнiстрlп ивпи\  13Hтра| .  ;Il\-i  вLг|[lося гься  до  11овпо.I.  Il,1шIОваtю'|  собlвz`р I l`l  п  U17l.'L\ I    3i   3бираШя

та  вивсзеніія  Т1П3  розра\ов}'t`тьC`я  ';а  фог>\і}'шно

АВ              =              ВИРОб  СОбiВcl|ЭI

Сума адмiнiстративних витрат становить

62426t)  20              Х                     12.87%

Начальник  ВУЖКГ

Економiст

`',(,        \1)

8031З.59        іііп

1   1   J  1.1\` ) ,"  ,)

1,1    I  .J   I  L'с  1,


