
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
30 січня 2020 року                     м. Шепетівка                                   №  28 
 
Про затвердження граничних  
показників вартості послуг до  
бюджетної програми з 
благоустрою міста на 2020 рік 
  
 
 
 
          Розглянувши лист директора комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» (вих. № 14 від 16.01.2020 р.) про 
затвердження на 2020 рік  переліку граничних показників вартості послуг до бюджетної 
Програми з благоустрою міста, керуючись Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити перелік граничних показників вартості послуг з благоустрою міста на 
2020 рік до бюджетної Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018-2022 роки 
на підставі поданих  розрахунків - калькуляцій комунальним підприємством 
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» 
згідно додатку переліку розрахунків-калькуляцій, (розрахунки (калькуляції) 
додаються). 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства  
та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 
 
 
 
  Міський голова                                          М.Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
від 30.01.2020 № 28 

 
 
 

Перелік  
розрахунків-калькуляцій для розрахунку граничних  показників 

вартості послуг до бюджетної програми з благоустрою міста на 2020 р. 
           

                                     Ціна без ПДВ, 
                        грн 
 

1. Вартості з прибирання та підмітання вулиць міста двірниками    м² 3,62 
 

2. Вартості з навантаження  вручну та вивезення вуличного змету 
– трактором  МТЗ-80           т       444,08 
– трактором  Т-16                       т 553,67 
– трактором МТЗ КИЙ 14102          т 498,93 
– автомобіля  САЗ                       т 407,48 
– автомобіля ЗІЛ                       т 296,09  
 

3. Вартості   з навантаження  екскаватором або навантажувачем,  
вручну та вивезення вуличного змету 

– екскаватором Борекс  автомобілем КРАЗ              т 374,70 
– навантажувачем НФУ автомобілем КРАЗ                  т 408,35 
– екскаватором Борекс трактором МТЗ               т 341,01 
– екскаватором Борекс трактором МТЗ КИЙ 14102              т 368,45 
– екскаватором Борекс автомобілем  САЗ        т 340,41 
– навантажувачем НФУ автомобілем  САЗ               т 374,44 
– навантажувачем НФУ трактором  МТЗ -80,82              т 377,05 
– навантажувачем НФУ трактором  МТЗ КИЙ               т 404,51 
 

4. Вартості  з очищення урн від ТПВ                  1 урна   18,55 
 

5. Вартості  роботи автобуса по замовленню виконкому на сан рейд   рейд    923,98 
 

6. Вартості   з підмітання із зволоженням, миття проїжджої частини  
дорожнього полотна 

– підмітання  із зволоженням автомобілем МАЗ                 10000 м²   372,66 
– підмітання трактором МТЗ КИЙ                   1 км         85,25 
– підмітання  із зволоженням автомобілем  ПМ ЗІЛ-130    1 км         65,13 
– підмітання трактором  Т-25         1 км         55,18 
– миття проїзної частини дороги автомобілем МАЗ                10000 м²   427,31 
 

7. Вартості   з викошування  газонокосаркою газонів у місті   100 м²       146,12 
Скошування трави на узбіччях доріг  з використанням ручної 
 мотокоси                     100 м²       146,12 
Скошування трави на  кладовищі   з використанням ручної  
мотокоси          100 м²       146,12 
 



8. Вартості   з навантаження та вивезення гілок листяної породи 
– автомобілем САЗ                    1 м³     176,37 
– трактором  МТЗ КИЙ                   1 м³     248,70 
– автомобілем ЗІЛ                    1 м³     170,96 
– трактором  МТЗ                     1 м³     213,67 
– автомобілем КРАЗ                    1 м³     137,59 
 

9. Вартості   з кронування  дерев  висоторізом: 
– з автовишки АП-17                   1 дер.     384,38 
– з трактора Т-16                    1 дер.     349,01 
 

10. Вартості  з робіт по озелененню міста 
11. Вартості   з видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев  

з АГП-22, обрізка крон дерев: 
Ø до 30 з автовишки АГП-22                   м³     2275,02 
Ø до 40 з автовишки АГП-22                   м³     1969,73 
Ø до 50 з автовишки АГП-22                   м³     1754,67 
Ø до 60 з автовишки АГП-22                   м³     1681,36 
Ø до 70 з автовишки АГП-22                   м³     1629,53 
Ø до 80 з автовишки АГП-22                   м³     1572,35 
більше Ø 80 з автовишки АГП-22                   м³     1519,68 
Ø до 30 з автовишки АП-17                   м³     1956,22 
Ø до 40 з автовишки АП-17                   м³     1697,90 
Ø до 50 з автовишки АП-17                   м³     1542,05 
Ø до 60 з автовишки АП-17                   м³     1517,33 
Ø до 70 з автовишки АП-17                   м³     1398,10 
Ø до 80 з автовишки АП-17                   м³     1349,41 
більше Ø  80 з автовишки АП-17                   м³     1304,01 
 

12. Вартості обрізування крон дерев і вирізування сухих гілок   
з використанням автогідропідіймача: 

– з автовишки АП-17        1 дер.      398,67 
– з автовишки АГП-22                   1 дер.      521,90 
– видалення дерев бензопилою                  10 дер.     204,58 
 

13.  Вартості ліквідації стихійних сміттєзвалищ (навантаження,  
вивезення сміття): 

– навантаження сміття на екскаватор Борекс     100 т      2878,33 
– навантаження сміття на екскаватор ЕО      100 т      3032,68 
– навантаження сміття вручну       1 т      190,66 
– перевезення сміття автомобілем САЗ      1 т      89,22 
– перевезення сміття автомобілем КРАЗ      1 т      77,38 
– перевезення сміття трактором МТЗ КИЙ     1 т      205,26 
– перевезення сміття трактором МТЗ       1 т      201,80 
– перевезення сміття автомобілем ЗІЛ      1 т      72,55 
– демонтаж тимчасових дерев’яних споруд     л/год.      120,65 
 

14. Вартості  з відкачування води з підтоплених територій,  
криниць         год.       382,41 
 

15. Вартості відновлення профілю водовідвідних канав частков            1 м кан.     16,53 
 



16. Вартості відновлення профілю водовідвідних канав повне            1 м³ кан.    534,59 
 

17. Вартості  розробки ґрунту вручну в траншеях               м ³       190,28 
 

18. Вартості    з облаштування водозбірних споруд                 1 посл.       3450,70 
 

19. Вартості облаштування водовідвідної споруди             1 м/п кан.  1409,44 
 

20. Вартості  ремонту оглядового колодязя зливової каналізації            1 кол.       1375,40 
 

21. Вартості   з виготовлення дерев. щитів для оглядових та  
водостічних колодязів        1 шт.       151,00 
 

22. Вартості   з  виготовлення залізобетонного кільця для  
зливової каналізації        1 шт.        849,02 
 

23. Вартості очищення від наносів, бруду, отворів зл. каналізації  1 м спор.   71,61 
 

24. Вартості   з очищення та перевезення наносів, листя з  
прийомних камер зливової каналізації: 

– очистки від наносів, бруду, мулу прийм. камер  зливової  каналізації   м³        359,46 
– навантаження, вивезення наносів, бруду, мулу трактором Т-16     1 т         550,21 
– навантаження, вивезення наносів, бруду, мулу трактором МТЗ КИЙ   1 т         500,79 
– навантаження, вивезення наносів, бруду, мулу трактором МТЗ-80,82   1 т         444,52 
– навантаження, вивезення наносів, бруду, мулу  автомобілем САЗ                1 т         415,19 
 

25. Вартості   з  виготовлення, перевезення та встановлення металевої  
решітки на приймальну камеру зливової каналізації      1 посл.   612,43 
 

26. Вартості  з розробки ґрунту екскаватором у відвал та з погруз кою 
 на самоскиди  і  перевезенням  його: 

– розробка ґрунту  екскаватором у відвал                  100 м³      3580,86 
– розробка ґрунту  екскаватором з погруз кою на самоскиди               1000 м³   3041,83 
– перевезення матеріалів (грунту, б/в асф, щеб) трактором МТЗ  

на відс. до 10 км          1 т        99,47 
– перевезення матеріалів (грунту, б/в асф, щеб) трактором  

МТЗ КИЙ на відс. до 10 км         1 т        97,02 
– перевезення матеріалів (грунту, б/в асф, щеб) автомобілем САЗ  

на відс. до 10 км          1 т        89,22 
– перевезення матеріалів (грунту, б/в асф, щеб) автомобілем САЗ  

на відс. до 10 км          1 т        72,56 
 

27. Вартості нарощування цегляної кладки оглядових колодязів  1 посл.     1600,03 
 

28. Вартості прокладання водовідвідної труби               1 м/п        1235,15 
 

29. Вартості  відновлювального ремонту труби злив.каналізації             1 посл.    2998,46 
 

30. Вартості  робіт по впорядкування міського кладовища 
 
 



31. Вартості  вивезення води на міське кладовище і закачування її  
в ємності: 

– автомобілем  МДКЗ        1 м³       168,61 
– автомобілем  ПМ ЗІЛ 130        1 м³       161,94 
 

32. Вартості  виготовлення  секції огорожі  з стовпчиком              1 шт.        3864,46 
 

33. Вартості  виготовлення ,фарбув. дерев’яної  таблички 
 (вказівника сектору)                  1 шт.       153,26 
 

34. Вартості фарбування ємностей для води на кладовищі              1 шт.       162,62 
 

35. Вартості  навантаження та вивезення сміття з кладовища: 
– навантаження сміття на екскаватор Борекс                100 т       2878,33 
– навантаження сміття на екскаватор ЕО                 100 т       3032,68 
– навантаження сміття вручну                  1 т       190,66 
– перевезення сміття автомобілем САЗ                 1 т       89,22 
– перевезення сміття автомобілем КРАЗ                 1 т       77,38 
– перевезення сміття трактором МТЗ КИЙ     1 т       205,26 
– перевезення сміття трактором МТЗ                  1 т       201,80 
– перевезення сміття автомобілем ЗІЛ                 1 т       72,55 
 

36. Вартості  утримання доглядача кладовища 
 

37. Вартості   послуги з прибирання снігу: 
– автогрейдером  вдень        км       266,39 
– автогрейдером  вночі        км      283,65 
– трактором  Т-25 вдень        км       53,01 
– трактором  Т-25 вночі        км      64,32 
– автомобілем ПМ ЗІЛ-130 вдень       км     50,59 
– автомобілем ПМ ЗІЛ-130 вночі       км     57,19 
– автомобілем МДКЗ-10 вдень       км     50,63 
– автомобілем МДК З-10 вночі       км     56,07 
– автомобілем КРАЗ  вдень        км     56,27 
– автомобілем КРАЗ  вночі        км     60,74 
– трактором  МТЗ-80,82 вдень       км      68,52 
– трактором  МТЗ-80,82 вночі       км     76,17 
– трактором  МТЗ КИЙ вдень       км      78,00 
– трактором  МТЗ КИЙ вночі       км     85,65 
– вручну двірниками        100 м²     274,95 
 

38. Вартості   послуги з прибирання  льоду: 
– спец автомобілем  МДКЗ-10, екскаватором вдень    км      92,05 
– спец автомобілем  МДКЗ-10, екскаватором вночі    км      102,88 
– спец автомобілем  МДКЗ-10, навантажувачем вдень    км      85,94 
– спец автомобілем  МДКЗ-10, навантажувачем вночі    км      95,00 
– спец автомобілем  КРАЗ, екскаватором вдень     км      103,83 
– спец автомобілем  КРАЗ, екскаватором вночі     км      114,76 
– спец автомобілем  КРАЗ, навантажувачем вдень    км      97,82 
– спец автомобілем  КРАЗ, навантажувачем  вночі    км      106,88 
– трактора Т-16, посипка вручну       100 м²     40,77 
– автомобіля  САЗ, посипка вручну      100 м²     29,54 



– трактора МТЗ КИЙ, посипка вручну      100 м²     32,14 
– посипка тротуарів розкидачем з трактора ЮМЗ вдень   км     138,03 
– посипка тротуарів розкидачем з трактора ЮМЗ вночі    км   157,03 
– посипка тротуарів розкидачем з трактора КИЙ вдень    км   165,16 
– посипка тротуарів розкидачем з трактора КИЙ вночі    км   184,16 
 

39. Вартості послуги  з чергування при зимовому утримання доріг  
  

40. Вартості   виготовлення  протиожеледної  суміші.   1 т    451,05 
 

41. Вартості  утримання дорожніх знаків: 
– виготовлення стойки дорожнього знака      шт.    1218,41 
– обслуговування дорожніх знаків 
 

42. Вартості  виготовлення та встановлення автобусної зупинки  шт.    15841,06 
 

43. Вартості ремонту зупинки       1 посл.   2055,33 
 

44. Вартості виготовлення, встановлення  секції  пішохідної 
 огорожі         шт.     7064,0 
 

45. Вартості фарбування секції пішохідної огорожі    шт.     60,08 
 

46. Вартості ремонту секції пішохідної огорожі    шт.     717,86 
  

47. Вартості поточного ремонту містка     1 посл.    6151,90 
 

48. Вартості  ремонту лавочок       1 лавка    473,76 
 

49. Вартості бетонування стійок лавочок     1 стійка    81,68 
 

50. Вартості  фарбування  лавочок      м²       111,28 
 

51. Вартості  обслуговування світлофорних об’єктів 
 

52. Вартості облаштування пристрою примусового зниж.швидкості  
(леж.поліц)                  1 послуга   5180,39 
 

53. Вартості ремонту пристрою примус.зниж.швидкості 
(леж.поліц)                       1 послуга   2129,35 
 

54. Вартості облаштування зас.примус.зниж.швидкості  
(підв.піш.перехід)        м²       1297,97 
 

55. Вартості  виготовлення, демонтажу, встановлення криничного  
грибка на криниці загального користування            1 послуга    924,99 
 

56. Вартості ремонту криниці (заміна кільця)            1 послуга    2868,28 
 

57. Вартості  хлорування криниці.              1 послуга     70,00 
 
 



58. Вартості  нанесення  дорожньої  розмітки: 
– типу 1.14.(зебра),1.30(діти), 1.12(стоп-лінія)                         м²        128,51 
– типу 1.1; 1.5.(лінія)                 м²        152,18 
 

59. Вартості  ямкового ремонту  асфальтобетонного покриття  
доріг                            м²     665,61 
 

60. Вартості  ямкового ремонту  покриття доріг за допомогою  
машини УЯР                      м²     355,08 
 

61.  Вартості  ямкового ремонту  ас фал. покриття доріг  
з холодним асфальтом                         м²     930,07 
 

62.  Вартості пот.рем. дор.покриття (розбир. встан. бортового  
каменю)                        м/п     852,38 
 

63. Вартості пот.рем. тротуару (розбир. встан. бортового, 
трот. каменю)                       м/п     1013,62 
 

64. Вартості пот.рем. тротуару (улаштув. покриття з  
фігур.елементами)                         м²              679,27 
 

65. Вартості  грейдерування  доріг                км             1518,59 
 

66. Вартості  виправлення профілю доріг (з дод.мат)           100 м²     4232,93 
 

67. Вартості  виготовлення  ношів  металевих для кладовища          1 шт.          2342,96 
 
 

68. Вартості обслуговування 1 світлоточки 
 

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ 

на обслуговування однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення 
 

№ 
п/п Тип освітлювальної точки 

Тариф без 
ПДВ 

ПДВ 
20% 

Всього з 
ПДВ 

1 Лампи розжарювання 143,94 28,79 172,73 

2 ДРЛ-125 140,32 28,06 168,38 
3 ДРЛ-250 152,34 30,47 182,81 
4 LED 132,57 26,51 159,08 
5 ДНАТ-70 139,59 27,92 167,51 
6 ДНАТ-100 140,38 28,08 168,45 
7 ДНАТ-150 141,73 28,35 170,07 
8 ДНАТ-250 142,29 28,46 170,74 
9 ДНАТ-400 143,67 28,73 172,41 

 
 

69. Вартості послуги з очищення (промивки) зливової каналізації   
     автомобілем МАЗ МДКЗ-10         год.     598,05 

 



70. Вартості послуги з очищення (промивки) зливової каналізації   
автомобілем ЗІЛ ПМ         год.     389,64 
 

71. Вартості  послуги з прибирання  льоду  з  трактора Т-25,  
            посипка  вручну   тротуарів      100 м²     40,77 

 
 
 

Начальник управління житлово- 
комунального господарства та з  
питань регулювання земельних  
відносин          П.Цвіркун 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        В.Рачук  

 
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


