
 
Обговорюємо тарифи 

 
Враховуючи, що діючі тарифи на послуги нижче їх економічно обгрунтованого рівня, 
керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-
комунальні послуги", постановою Кабінету міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 
"Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів" КП «Деражнянська ЖЕК № 1» пропонує на обговорення нові тарифи на 
послуги  з вивезення побутових відходів. 
 

1. Розмір тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів: 
 

  
Категорії споживачів 

Вартість збирання та 
вивезення твердих 
побутових відходів 1куб.м. 
 

1. Населення багатоповерхових житлових будинків 40,42 (4.5грн з людини в 
місяць)  
 

2. Населення приватного сектора житлових будинків 40,42(4.72грн з людини в 
місяць) 
 

3. Бюджетні організації (контейнерна погрузка) 74,00 
 

4. Бюджетна організації (ручна погрузка) 148,20 
5. Інші споживачі (контейнерна погрузка) 96,00 
6. Інші споживачі (ручна погрузка) 192,00 
 
 

2. Розмір тарифів на послуги з вивезення будівельних відходів: 
 
  

Види робіт 
Вартість збирання та 
вивезення будівельних 
відходів 1куб.м. 

1 Вивезення будівельних відходів (ручна погрузла) 
інші 

192,00  

2 Вивезення будівельних відходів (населення ручна 
пог.) 

40,42  

 
3. Структура тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів: 

         
  Плановий показник в тис 

грн 
1. Заробітна плата 199484,97 
2. Резерв відпусток 8% 15958,80 
 Всього заробітної плати 215443,77 
3 Нарахування на заробітну плату ЄСВ 22% 47397,63 
4 Утримання сміттєзвалища 73108,81 
5. Матеріальні витрати 27128,15 
6. Паливо мастильні матеріали 366696,73 
 Всього прямих витрат 674513,80 
7 Амортизація 91,16 
8 Загальновиробничі 52364,70 



9 Адміністративні 15% 90832,33 
 Всього витрат 817801,99 
 Обсяг вивезення ТПВ куб.м. (плановий) 16883 
   
 

4.Структура тарифів на вивезення будівельних (ремонтних) відходів: 
 

  Плановий показник в тис 
грн 

1. Заробітна плата 3349,76 
2. Резерв відпусток 8%  267,98 
 Всього заробітної плати 3617,74 
3 Нарахування на заробітну плату ЄСВ 22%  795,90 
4 Утримання сміттєзвалища 2455,29 
5. Матеріальні витрати 911,07 
6. Паливо мастильні матеріали 11010,43 
 Всього прямих витрат 18790,43 
7 Амортизація  
8 Загальновиробничі 3217,40 
9 Адміністративні 15% 2200,78 
 Всього витрат 24208,61 
 Обсяг вивезення відходів куб.м. (плановий) 567 
   

 
5.Обгрунтування причин встановлення тарифу: 

    Тарифи на збирання та вивезення  відходів сформовані відповідно норм та діючих цін на 
товари та послуги станом на 01.03.2016 року зокрема: 

- Паливо: бензин 14,82 гривень за літр без ПДВ, дизпаливо 14,36 гривень за літр без 
ПДВ, масло (олива М10Г2К) 12,50 гривень за 1 кг без ПДВ. 

- Мінімальна заробітна плата 1378,00 гривень. 
- Єдиний соціальний внесок 22%. 

6. Періодичність надання послуг з вивезення  відходів. 
Послуги із збирання та вивезення  відходів: 

- від багатоквартирних будинків – щоденно. Збирання здійснюється контейнерним 
методом. 

- від житлових будинків з присадибними ділянками – один раз в тиждень згідно графіка 
- від організацій установ та підприємств – за графіком згідно договорів. 

Зауваження та пропозиції здійснюються протягом 14 днів від дня публікації, а саме з 4 квітня  
по 18 квітня 2016 року за адресою м .Деражня  вул. Миру, 8 тел. 3-01-26 КП «Деражнянська 
ЖЕК №1», а також Деражнянська міська рада м. Деражня вул. Миру, 37 тел. 2-16-43. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	


