
 

Розрахунок показника “Вартість одиниці” для формули 

найбільший з 2-х показників: 

фактична вартість у цінах продажу розрахункова вартість 

Загальна формула (п. 252.10 ПКУ):  

Вартість 

одиниці  
= 

суми доходу, отриманого від реалізації 

товарної продукції підприємства 

(видобутої корисної копалини)  

 Вартість 

одинці 
= 

В + (В +Крен)  

Обсяг видобутку  

У даній формулі: 

В – це витрати на виробництво 

корисної копалини, тобто витрати на її  

видобування, які рахуються за вимогами 

пп. 252.11-252.15 ПКУ та включають: 

 матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 

 витрати з ремонту основних 

засобів; 

 нарахована амортизація. 

Дані по цим витратам заносяться до 

ряд. 10.2.1–10.2.6 Додатку 1.  

Показники наводяться у гривнях з 

копійками. 

Крен у даній формулі – це 

коефіцієнт рентабельності гірського 

виробництва. На 2018 рік тимчасовий 

коефіцієнт рентабельності для 

підприємств, які здійснюють добування 

підземних вод на основі спецдозволу 

складає 33% (лист Держкомісії України 

з запасів гірських копалин при 

Держгеонадрах від 19.02.2018 р. № 

197/02). 

Отже, дана формула для 

підприємства, яке видобуває підземну 

воду приймає вигляд: 

 

Вартість одиниці = 
В×1,33

Обсяг видобутку
 

 

обсяг (кількість)  реалізованої товарної 

продукції підприємства (видобутої 

корисної копалини)  

Якщо у випадку реалізації розлитої води по бутилям чи іншій тарі по 

використанню даної формули питань немає, то при виробництві 

яблучного пюре (соку) питання неодмінно постають. Підприємство по-

факту здійснює реалізацію добутої копалини – підземної води – у тарі у 

складі з іншим продуктом. Що робити у такому випадку?  

Пропонуємо наступне:  

 суму доходу помножити на коефіцієнт k, який розраховується 

на основі калькуляції виробничої собівартості одиниці 

продукції як відношення вартості води на одиницю 

продукту до відпускної вартості одиниці продукту по 

калькуляції. Наприклад, за калькуляцією виробничої 

собівартості 1 л яблучного пюре коштує 20 грн, а вода у його 

складі 2 грн. Отже, k = 2/20 = 0.1; 

 обсяг (кількість) реалізованої товарної продукції помножити 

на коефіцієнт n, що визначається як відношення обсягу 

вмісту води у проданих ємкостях до загального обсягу 

даних ємкостей, які містять яблучне пюре (сік). Такі дані 

можна знайти у технологічній картці чи інших документах, 

що супроводжують техпроцес, їх може надати головний 

технолог. Наприклад, за технологічною карткою 1 л 

яблучного пюре містить 600 мл води. Отже, n = 600/100 = 0.6. 

Хоча роз’яснення ДФС з цього приводу відсутні, однак, такий підхід 

цілком відповідає логіці п. 252.10 ПКУ. 

Одиниці виміру обсягу реалізації та обсягу видобутку (ряд. 9) мають 

бути однакові (дал, м3, л).  

Отже, у даному випадку: 

Вартість одиниці = 
Дохід від реалізації пюре×𝑘

Обсяг реалізації пюре ×𝑛
 

Також у даному розрахунку сума доходу від реалізації має бути 

попередньо зменшена на витрати пов’язані з доставкою (п. 252.9 ПКУ) 

та витрати пов’язані з операціями на перепродажну підготовку (п. 

252.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


