
Додаток 2 

до переліку тарифів (цін) на платні 

послуги, що надаються архівним 

відділом виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

населенню, бюджетним установам 

та іншим споживачам  

 

Розрахунок вартості послуг 

з прийому документів, що не належать державі, на депоноване зберігання  

 

І. Підготовка документів до прийому на державне зберігання, прийом справ, розміщення в 

архівосховищі 

№ 

з/п 

Індекс за 

даними 

цінами 

Найменування видів послуг 
Одиниця 

виміру 

Ціна за 100 

одиниць 

зберігання, 

грн. 

Примітка 

1 1.1.32 
Перевіряння наявності та 

фізичного стану справ 
100 справ 163,31   

2 1.1.33 

Знепилення справ, картонажів, 

в'язок, стелажів із вилученням 

справ 

100 справ 272,19   

3 1.1.35 

Приймання справ управлінської 

документації на постійне 

зберігання без перевіряння 

кількості аркушів у справах 

100 справ 157,04   

4 1.1.27 Картонування справ 100 справ 136,09   

5 1.1.29 Написання ярликів на картонажі 10 ярликів 68,05 

10 справ у 

одній 

коробці 

6 1.1.30 
Наклеювання ярликів на 

картонажі 
10 ярликів 40,83 

1 ярлик на 

коробку 

7 1.1.31 Розміщення картонажів 10 коробок 27,22   

 

Усього за 100 одиниць зберігання – 864,73 грн. 

 

ІІ. Видача (прийом) справ з архівосховища  в процесі  використання документів (з 

розрахунку одного разу використання кожної справи протягом року) 

№ 

з/п 

Індекс видів 

послуг  згідно 

з 

установлени

ми нормами 

Найменування видів послуг 
Одиниця 

виміру 

Ціна за 100 

одиниць 

зберігання, грн. 

1 1.1.34 Видавання справ користувачам 100 справ 480,34 

2 1.1.35 

Приймання справ управлінської 

документації на державне зберігання без 

перевіряння кількості аркушів у справах 

100 справ 157,04 

Усього за рік (480,34+157,04) х 1 рік = 637,38 грн. 

 

ІІІ. Вартість зберігання 1 одиниці зберігання (із розрахунку вартості зберігання 1 одиниці 

зберігання протягом року (2 грн 42 коп., що встановлена при розрахунку нормативу 

бюджетного фінансування згідно з наказом Держкомархіву від 06 травня 2008 № 82) 

 



 

 

Усього за рік 100 х 2,42 х 1 рік = 242,00 грн. 

 

ІV. Загальна вартість послуги за 100 одиниць зберігання (сума розділів І, ІІ, ІІІ )за рік  

депонованого зберігання  1744,11 грн. 

 

Беручи до уваги вищевказані розрахунки, визначено ціну за рік депонованого зберігання за  

одиницю зберігання: 

№ 

з/п 

Індекс видів послуг  згідно з 

установленими нормами 
Одиниця виміру 

Ціна за 1 одиницю 

зберігання, грн. 
Примітка 

1 1.1.37 Справа 17,44   

 

 

 

 

Начальник архівного відділу 

виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради                                                                         Любов Янків                                                                                         

 


