
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

    «____» __________  2020 року               м. Шепетівка                                 № _____  
 
 
Про встановлення тарифу 
на послугу з поводження  
з рідкими побутовими   
відходами 
 
    На підставі ст.21 Закону України «Про відходи», ст.25 Закону України « Про житлово-
комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 
1010, Постанови КМУ "Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими 
відходами" від 10 грудня 2008 р. № 1070, розглянувши  лист директора приватного 
підприємства  "Управлінська компанія «Управдом»"  від 21.09.2020р., з метою встановлення 
економічно обґрунтованої вартості послуги з поводження з рідкими побутовими відходами та 
керуючись п.п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням XII сесії міської ради VI скликання від 09 серпня 2011 року №10 «Про визначення 
виконавця робіт з вивезення побутових відходів», виконавчий комітет Шепетівської міської 
ради  

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити приватному підприємству «Управлінська компанія «Управдом» тариф на  
послугу з поводження з рідкими побутовими відходами  (додаток додається) 
 

№  

пп 

Найменування послуги Одиниця виміру Вартість,  
грн 

1 Послуга з поводження  з рідкими 
побутовими  відходами, вивезення 
рідких побутових відходів (нечистот) 

1 куб.м. 150,02 

 
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Ялоху та 

начальника управління житлово-комунального господарства Ю. Гудзика. 

 
 
 
         Міський голова                                 Віталій БУЗИЛЬ 



Додаток 
до рішення виконкому  

№_____ від____________2020р 
 

 
 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
вартості одноразової послуги з вивезення рідких побутових відходів 

для бюджетних та інших споживачів по м. Шепетівка 
 

№ 
з/п 

Статті витрат Одиниця 
виміру 

Об’єм Вартість 
одиниці 

Вартість 
грн 

1 Заробітна плата в т.ч. Люд/год   95,92 
 Водія автотранспортних засобів по 

перевезенню асенізаційних вантажів 
 
Люд/год 

 
1,15 

 
42,49 

 
48,86 

 Робітник по обслуговуванню 
каналізаційних мереж 

Люд/год 1,15 40,92 47,06 

2 Нарахування на заробітну плату % 22  21,10 
3 Матеріальні витрати     
 Паливо-30 км(20л/100, 0,75 – на злив л 7,5 22,45 168,38 
 Запасні частини, мастильні матеріали грн   2,85 
4 Амортизація грн   20,55 
5 Собівартість 1м3 очистки стоків грн 4 13,21 52,84 
6 Разом прямих витрат грн   361,64 
7 Загально господарські витрати % 29,1  105,24 
8 Адміністративні витрати % 12  43,40 
9 Всього витрат грн   510,27 
10 Рентабельність %   61,23 
11 Разом грн   571,51 
12 Єдиний податок % 5  28,58 
 Вартість вивезення 1 цистерни 4м3 грн   600,08 
 Вартість вивезення 1 м3 без ПДВ грн   150,02 
 

 
 
 
 

Начальник управління житлово- 
комунального господарства       Юрій ГУДЗИК 
 
 
Керуючий справами виконкому      Наталія БІЛАС 

 
 
 
 
 
 
 
 


