
Діючий тариф на послуги з вивезення та знешкодження  твердих побутових відходів та рідких відходів  
був встановлений рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради від  06.07.2011 року № 432 
“Про встановлення тарифів на послуги санітарного очищення» З моменту дії тарифу в державі відбулися 
зміни економічних умов, що призвели до підвищення витрат, пов’язаних із наданням послуг. Зросли ціни на 
паливо-мастильні матеріали в 2,2рази, електроенергію (в 2,3 рази), запчастини і комплектуючі матеріали, 
законодавчо збільшена мінімальна заробітна плата. Крім цього, в  зв’язку з закриттям з 01.01.2017р полігону 
ТПВ  в м.Слов’янську  та транспортуванню ТПВ на регіональний полігон  м.Краматорська, відстань 
транспортування  ТПВ  збільшилася в 2,1раза, що не відповідає фактичним витратам підприємства. Даний 
тариф відшкодовує  57% собівартості послуг. Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність 
зміни тарифу на послуги з вивезення  побутових відходів  Розрахунок тарифів виконано відповідно до 
Порядку формування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010    В розрахунках  тарифів  враховані   
ціни на  паливо-  мастильні  матеріали:  дизильне пальне  17,08грн/л  ( безПДВ) , автобензин  А-92  
18,50грн/л  (без ПДВ). Також  враховано мінімальну заробітну плату, передбачену Законом України «Про 
державний бюджет на 2017рік»  з  застосуванням коефіцієнтів регіональної  галузевої угоди, єдиний 
соціальний внесок в розмірі 22%, податок на додану вартість в розмірі 20 %                                                                                                            
Структура тарифів на послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів  ( грн./м3)          

ПОКАЗНИКИ 

1- група 
споживачів 
(населення 

2- група 
споживачів 
(бюджетні 
установи) 

3- група      
інші 
споживачі, 
СПД) 

1. Прямі матеріальні витрати, всього                                                      
у тому числі: 

17,47 17,47 17,47 

1.1паливно-мастильні матеріали 13,74 13,74 13,74 

1.2матеріали та запасні частини 3,73 3,73 3,73 

2. Прямі витрати з оплати праці, всього:  13,27 13,27 13,27 

2.1основна заробітна плата виробничого персоналу 10,88 10,88 10,88 

2.2внески на загальнообов’язкове державне  страхування 2,39 2,39 2,39 

3. Інші прямі витрати, всього:                                                        
у тому числі: 

4,07 4,07 4,07 

3.1податки, збори, платежі 0,44 0,44 0,44 

3.2розміщення  ТПВ на полігоні 3,61 3,61 3,61 

3.3амортизація основних фондів 0,02 0,02 0,02 

4. Загальновиробничі витрати, всього:                                                       9,00 9,00 9,00 

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього:                     
у т. числі: 

7,27 7,27 7,27 

основна  та додаткова заробітна плата 5,96 5,96 5,96 

внески на загальнообов’язкове державне страхування 1,31 1,31 1,31 

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та 
інших необоротних активів                                                     : 

0,24 0,24 0,24 

4.3  Інші витрати ( на опалення, освітлення, воду, техогляд, 
страхування транспорту) 

1,33 1,33 1,33 

4.4. Амортизація основних засобів  загальновиробничого 
призначення 

0,16 0,16 0,16 

5. Адміністративні витрати, всього                                                                  4,71 4,71 4,71 

5.1утримання апарату управління (основна та додаткова 
заробітна плата, нарахування ЄСВ 

4,20 4,20 4,20 

5.2амортизація основних засобів  0,04 0,04 0,04 

5.3утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів 

0,10 0,10 0,10 

5.4 Надання  інших послуг:  сервісне обслуговування 
комп’юторних програм, канцелярські, послуги зв’язку,інше 

0,37 0,37 0,37 



6. Витрати зі збуту послуг, всього : 1,61 1,61 1,61 

7 Всього повна собівартість  50,13 50,13 50,13 

  Запропоновані тарифи на послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів: 

Показники Витрати 
для 

населення, 
грн/м.куб 

Витрати для 
бюджетних 
установ, 
грн/м.куб 

Витрати   
для інших 
споживачів, 
грн/м.куб 

Собівартість планових витрат на послуги з вивезення 
та знешкодження ТПВ 

50,13 50,13 50,13 

Сума рентабельності 5,01 6,02 10,03 

Всього 55,14 56,15 60,16 

Податок на додану вартість 11,03 11,23 12,03 

Запропонований тариф 66,17 67,38 72,19 

Планова періодичність надання послуги  – згідно графіків вивезення ТПВ та укладених договорів  

Місячна вартість послуг з вивезення  та розміщення ТПВ  для населення м.Слов’янська 
становитиме:  

 

Показники 

По діючому 
тарифу 
в грн в (т.ч. 
ПДВ) 

По 
розрахованому 
тарифу, в грн  
(т.ч.ПДВ) 

    Зміна  в 

    тарифах 

     +,-  грн.,  
% 

Упорядковане житло з наявністю усіх видів благоустрою 
або за відсутністю одного або двох видів благоустрою з річною 
нормою накопичення 1,98м3 на 1-го мешканця,     грн./місяць 

 

7,59 

 

10,92 

 

+3,33 грн/в 
місяць 

або +43,9% 
Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою (за 

наявністю чи відсутністю центрального опалення, 
водопостачання, каналізації)з річною нормою накопичення  
2,1м3 на рік на 1-го мешканця,грн./міс 

8,05 11,58 +3,53грн/в 
місяць 

або  
+43,9% 

 Структура тарифів на послуги з вивезення   рідких  відходів                                       (грн./м3)                          

ПОКАЗНИКИ 

1- група 
споживачів 
(населення 

2- група 
споживачів 
(бюджетні 
установи) 

3- група      
інші 
споживачі, 
СПД) 

1. Прямі матеріальні витрати,всього 17,08 17,08 17,08 

1.1паливно-мастильні матеріали 10,91 10,91 10,91 

1.2матеріали та запасні частини 6,17 6,17 6,17 



2. Прямі витрати з оплати праці, всього  11,92 11,92 11,92 

2.1основна заробітна плата виробничого персоналу 9,77 9,77 9,77 

2.2внески на загальнообов’язкове державне  страхування 2,15 2,15 2,15 

3. Інші прямі витрати, всього 13,70 13,70 13,70 

3.1податки, збори, платежі 0,39 0,39 0,39 

3.2розміщення рідких відходів  на зливній станції 13,31 13,31 13,31 

3.3Амортизація основних фондів 0,00 0,00 0,00 

4. Загальновиробничі витрати 8,07 8,07 8,07 

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього                         6,51 6,51 6,51 

основна  та додаткова заробітна плата 5,34 5,34 5,34 

внески на загальнообов’язкове державне страхування 1,18 1,18 1,18 

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та 
інших необоротних активів, всього 

0,83 0,83 0,83 

експлуатація основних засобів та інших ТМЦ) 0,83 0,83 0,83 

4.3  Інші витрати ( на опалення, освітлення, воду, техогляд, 
страхування транспорту) 

0,73 0,73 0,73 

5. Адміністративні витрати, всього 4,23 4,23 4,23 

5.1утримання апарату управління (основна та додаткова 
заробітна плата, нарахування ЄСВ 

3,77 3,77 3,77 

5.3утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів 

0,38 0,38 0,38 

5.4Надання  інших послуг  сервісне обслуговування, 
комп’юторних  програми, канцелярські, послуги зв’язку,інше 

0,08 0,08 0,08 

6. Витрати зі збуту послуг, всього 1,46 1,46 1,46 

7 Всього повна собівартість  56,46 56,46 56,46 

8 Рентабельність,(12%) 6,78 6,78 6,78 

9 Вартість з рентабельністю 63,24 63,24 63,24 

10  ПДВ 12,65 12,65 12,65 

11 Вартість з ПДВ 75,89 75,89 75,89 

 

Запропоновані тарифи на послуги з вивезення та прийому рідких побутових відходів: 

  Діючий 
тариф             з   
ПДВ 

грн/м3 

Запропонова

ний тариф,      з  
ПДВ, 

    грн./м3 

 Відсоток 
зростання 

Вивезення рідких відходів та приймання на 
міській станції для   всіх споживачів: (населення, 
бюджет, інші споживачі) 

 

41,08 

 

75,89 

 

+84,7%  



 Послуги з вивезення рідких відходів та їх приймання на міській зливовій станції виконується за 
заявочною системою.  

Встановлення запропонованих тарифів надасть змогу: 

1Забезпечити прибуткову роботу  КП  «АТП 052814»                                                                                                 
2 Своєчасно виплачувати заробітну плату та відрахування у соціальні фонди                                                                         
3 Забезпечити належну  якість  надання  послуг  та забезпечити належний санітарний стан міста                                                                                              
4 Своєчасно проводити розрахунки з постачальниками пального, запасних частин та інших матеріальних   
цінностей.                                                                                                                                                                        
5Сплачувати в повній мірі плату за розміщення відходів.                                                                                                  
6 Отримати прибуток та сплачувати податок на прибуток.  

           Зауваження та пропозиції споживачів, будь-яка інша додаткова інформація  приймаються 
протягом 14 днів з моменту оприлюднення повідомлення  за адресою : 84107, Донецька обл. 
м.Слов’янськ, вул. Літературна, 109                                                                                                               
Комунальне підприємство  «АТП 052814»   тел. (062-62) 3-70-23 

Директор  КП «АТП 052814»                               Водоп’янов К.М. 

 

.   

 


