
Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу проєкту 
регуляторного акта – проєкту рішення  
виконавчого комітету міської ради «Про 
Правила розміщення та функціонування 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території 
Луцької міської територіальної громади»

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

№ 
з/п Витрати За перший

рік За п’ять років

1.
Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, 
грн

0 0

2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 
грн

0 0

3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою 
та поданням звітності державним органам, грн: 0 0

4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання рішень/приписів 
тощо), грн

0 0

5. Витрати на отримання адміністративних послуг та 
інших послуг, в тому числі:
1) витрати на участь у конкурсі;
2) витрати на оформлення паспорта прив’язки 
тимчасової споруди;
3) витрати на виготовлення необхідних документів;
4) витрати на отримання ордеру на земляні роботи 
(витрати одного СГ на один об’єкт, грн)

121,38 606,9

6. Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо), грн 0 0

7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу, грн 0 0

Інші витрати (виготовлення необхідної 
документації), грн.
(витрати одного СГ, з врахуванням прогнозованої 
щорічної інфляції 10%):

у випадку нових тимчасових споруд 7 500, 0 45 789,0

8.

у випадку продовження паспортів прив’язки 4 000,0 24 420,0

9. РАЗОМ, грн



9.1. Витрати на отримання адміністративних послуг 
та інших послуг

121,38 606,9

9.2. Інші витрати (виготовлення необхідної 
документації для нових тимчасових споруд) 7 500, 0 45 789,0

9.3 Інші витрати (виготовлення необхідної 
документації для продовження паспортів прив’язки) 4 000,0 24 420,0

Кількість суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на яких буде поширено 
регулювання, одиниць
10.1. у випадку отримання адміністративних послуг 
та інших послуг 14 70

10.2. у випадку виготовлення необхідної 
документації для нових тимчасових споруд 5 25

10.

10.3. у випадку виготовлення необхідної 
документації для продовження паспортів прив’язки 9 45

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 
та середнього підприємництва, на виконання 
регулювання, грн:

Х

11.1. у випадку отримання адміністративних послуг 
та інших послуг; 1 699,32 Х

11.2. у випадку виготовлення необхідної 
документації. 73 500,0 Х

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 
та середнього підприємництва, на виконання 
регулювання, грн

75 199,32 457 221,45

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур (витрати 
часу, витрати на 

експертизи, тощо)

Витрати 
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси (за 

рік - стартовий)

Разом за 
рік 

(стартовий)

Витрати за 
п’ять років

Витрати на отримання 
адміністративних послуг та 
інших послуг, в тому числі:
1) витрати на участь у 
конкурсі;
2) витрати на оформлення 
паспорта прив’язки 
тимчасової споруди;
3) витрати на виготовлення 
необхідних документів;
4) витрати на отримання 
ордеру на земляні роботи 
(витрати одного СГ на один 
об’єкт, грн)

121,38 0 121,38 606,9



Вид витрат Вартість послуг, грн 
(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Виготовлення необхідної документації  
(витрати одного СГ, з врахуванням 
прогнозованої щорічної інфляції 10%) для:

нових тимчасових споруд 7 500, 0 45 789,0
продовження паспортів прив’язки 4 000,0 24 420,0

Директор департаменту містобудування,   Веніамін ТУЗ
земельних ресурсів та реклами 

В.о. начальника відділу управління   Тарас ТАРАСЮК
майном міської комунальної власності

Директор департаменту економічної політики                         Борис СМАЛЬ


