
 

           З метою забезпечення належного санітарного стану міста, удосконалення системи поводження з відходами та враховуючи рівень 

підвищення складових діючого тарифу, маємо намір змінити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення, 

захоронення) з 01.08.2022 року. 

 

      Діючий тариф на вивезення та захоронення  ТПВ був затверджений  виконкомом  Шепетівської міської ради  22.07.2022 р. №228. В зв’язку із 

воєнними діями на території України  значно збільшились матеріальні  витрати,  які   є  основними складовими тарифу,  значне здороження 

вартості  паливо-мастильних матеріалів на 211%,  збільшення з 01.01.2022 р мінімальної зарплати , прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

призвели до зростання основної заробітної плати на 8,5%, всі ці чинники негативно вплинули  на фінансово-економічний стан підприємства, 

діючий тариф не забезпечує покриття витрат пов’язаних наданням  послуг  поводження з ТВП. 

Таким чином, тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення, захоронення) підвищиться : 

 

Назва послуги Одиниці 

виміру 
Тариф, 

грн/м³ 
20% 

ПДВ 
Тариф, 

грн/м³ 
Тариф, 

грн/м³ 
20% 

ПДВ 
Тариф, 

грн/м³ 
% 

зростання 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Діючий тариф Планований тариф 

Вивезення побутових відходів куб.м 86,65 17,33 103,98 126,46 25,29 151,75 148,9 

Захоронення побутових відходів куб.м 17,88 3,58 21,46 22,78 4,56 27,34 166,0 

Тариф на послуги з поводження з 

побутовими відходами 

куб.м 104,53 20,91 125,44 149,24 29,85 179,09 151,6 

для населення куб.м 104,53 20,91 125,44 149,24 29,85 179,09 151,6 

бюджетним установам та 

організаціям 

куб.м 104,53 20,91 125,44 149,24 29,85 179,09 159,2 

іншим споживачам куб.м 104,53 20,91 125,44 149,24 29,85 179,09 153,9 

Вивезення побутових відходів 1 особа в 

місяць 

13,79 2,76 16,55 19,77 3,95 23,73 147,7 

Захоронення побутових відходів 1 особа в 

місяць 

2,88 0,58 3,46 3,56 0,71 4,27 161,9 

Плата за послугу з поводження з 

побутовими відходами 

1 особа в 

місяць 

16,67 3,33 20,00 23,33 4,66 28 150,0 

 

              
  



Розрахунок тарифу виконано відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».  

Періодичність надання послуг: за графіком вивезення.  

У разі виникнення питань щодо структури тарифів звертатися в плановий відділ; із зауваженнями та  пропозиціями щодо підвищення якості 

надання послуг  диспетчерська служба; телефон 0689891828 ,e-mail:sheprep008@gmail.com  пропозиції та зауваження надаються  протягом 7 днів з 

моменту розміщення повідомлення. 

 

Cтруктура 

 тарифу на послугу з вивезення  твердих побутових відходів   в 

м.Шепетівка   

   без ПДВ 

№ 

з/п 

Показник Усього,        

тис. грн 

грн/м3 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 3848,81 109,97 

1.1. прямі матеріальні витрати, зокрема: 1685,15 48,15 

1.1.1. паливно-мастильні матеріали 1647,20 47,06 

1.1.2. матеріали для ремонту засобів механізації 37,95 1,08 

1.2. прямі витрати на оплату праці 1165,24 33,29 

1.3. інші прямі витрати, зокрема: 455,42 13,01 

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 
256,47 7,33 

1.3.2. амортизація основних виробничих засобів та 

нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із наданням послуги 

41,76 1,19 

1.3.3. інші прямі витрати 157,19 4,49 

1.4. Загальновиробничі витрати 543,00 15,51 

2 Адміністративні витрати 577,30 16,49 

3 Витрати на збут 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 

6 Усього витрат повної собівартості 4426,11 126,46 

8 Планований прибуток* 0,00 0,00 

9 Вартість послуг з поводження з побутових 

відходів за відповідним тарифом 
4426,11 126,46 

10 Обсяг послуг з вивезення  побутових 

відходів(тис. м3): 
35,0 

11 Тариф на послугу з вивезення  побутових 

відходів, грн./м³ 
126,46 

11.1. в т. ч. паливо-мастильні матеріали, % 37,2 

   Cтруктура 
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 тарифу на послугу з захоронення твердих побутових відходів     

   без ПДВ 

№ 

з/п 

Показник Усього, 

тис. грн 

грн/м3 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1010,33 19,81 

1.1. прямі матеріальні витрати, зокрема: 192,3 3,77 

1.1.1. паливно-мастильні матеріали 190,5 3,74 

1.1.2. матеріали для ремонту засобів механізації 1,8 0,04 

1.2. прямі витрати на оплату праці 347,49 6,81 

1.3. інші прямі витрати, зокрема: 308,61 5,79 

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 
76,45 1,50 

1.3.2. амортизація основних виробничих засобів та 

нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із наданням послуги 

0 0,00 

1.3.3. екологічний податок 218,60 4,29 

1.3.4. інші прямі витрати 13,56 0,27 

1.4. загальновиробничі витрати 161,93 3,18 

2 Адміністративні витрати 151,55 2,97 

3 Витрати на збут 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 

6 Усього витрат повної собівартості 1161,88 22,78 

7 Витрати на покриття втрат 0 0 

8 Планований прибуток* 0,00 0,00 

9 Вартість послуг з захоронення  побутових 

відходів за відповідним тарифом 
1161,88 22,78 

10 Обсяг послуг з захоронення  побутових 

відходів (тис. м3): 
51,0 

11 Тариф на послугу з захоронення  побутових 

відходів, грн/м³ 
22,78 

11.1. в т. ч. паливо-мастильні матеріали, % 16,4 

11.2. в т. ч. екологічний податок, % 18,8 

 


