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  На запит по питанню формування нових тарифів на вивезення відходів 
надаємо  слідуючу інформацію, а саме: 

1. Згідно статті затрат  «Заробітна плата» включено:  
Тракторист ДТ- 75                    1 чол.  1540,00 грн  х  12 міс. = 18480,00 грн. 
Водій сміттєвоза                       1 чол.  2095,00 грн. х  12 міс.=  25140,00 грн. 
Водій вантажного автом.         2 чол.  2039,00 грн  х  12 міс.=  48936,00 грн. 
Різноробочий                             1 чол.  1378,00 грн  х  12 міс.= 16536,00 грн. 
Вантажники сміття                   4 чол.  1540,00 грн  х  12 міс.=  73920,00 грн. 
Інспектор по саночисці            1 чол.  1378,00 грн. х  12 міс.=  16536,00 грн. 
Всього                                                                                           199548,00 грн. 
Резерв відпусток                                                                            15895,00 грн. 
Всього затрат                                                                               215443,00 грн. 
2. Згідно статті затрат «ПММ»  включено: 
БЕНЗИН 

Автомобіль ГАЗ 53   (5 куб.м. Х 2297  ходки  в рік= 11485  куб.м.  в рік) 
Кількість бензину : 0,323 х ( 20,7 км х 2297 ходок) =  15349,30 л (на рік) 

                                  0,250 л х 2297 ходок    = 574,25л (на загрузку і 
вигрузку на рік) 
Всього: 15349,30л + 574,25 л. = 15923,55 л 
Вартість  1 л. бензину  14,8178 грн.  
Вартість бензину за рік 13928,95л. х 14,8178 грн. = 235951,98 грн. 

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО 
Сміттєвоз  (7,5 куб.м. х 768 ходок в рік= 5760 куб.м. рік) 
Кількість дизельного пального: 0,193 х 20 км  на 1 ходку х 768 ходки = 

2964,48л (на рік)  
                                                   3,8 л х 768 ходок = 2918,40л (на загрузку і 
вигрузку 1 машини)  
Всього на рік 2964,48л.+2918,4л.=5882,88л  
Вартість  дизпалива 5882,88 л х 13,27грн = 78065,81грн. 

Утримання сміттєзвалища 
ДТ-75  Кількість дизельного пального: 384 год. х 9,1 л  = 3494,4 л. в рік 
Вартість дизпалива 3494,4 л. х 13,27грн = 46370,69 грн. 

Масло дизельне 
На автомобіль ГАЗ 53  13928,95л  (бензину) х 2% = 318 л. на рік 
На сміттєвоз  ГАЗ  3309  5882,88 л (дизпалива) х 2%= 117,66 л на рік 



На ДТ-75     69 л на рік. 
Масло дизельне всього 318л.+117,66л.+69л=504,66л. 
Вартість масла дизельного 504,66 л. х 12,5 грн. = 6308,25 грн.. 
Витрати  пального  
Всього 235951,98 +78065,81грн  + 46370,69грв + 6308,25грн.=366696,73 
грн. 

 

3. Для формування тарифу з вивезення побутових відходів включені всі 
жителі  м. Деражня так, як розраховується плановий тариф згідно 
затверженої схеми очистки міста. 

4. В тариф включені тільки матеріли на ремонт сміттєвих баків, 
запчастини для ремонту автомобілів та спецодяг для робітників по 
вивозу відходів. 

5. Облаштування місць збору, миття майданчиків та баків в тариф не 
включено так, як на сьогоднішній день  для цього потрібні додаткові 
затрати  що вплине  на вартість послуг. 
 
Даний тариф розрахований на 2016 рік, при подальшому формуванні 
тарифу ваші зауваження та пропозиції будуть розглянуті та подан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
і на розгляд  міськвиконкому. 
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