
                  
 

      У К Р А Ї Н А 
       Коростенська міська рада Житомирської області 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  05.02.2020р. №     .  
 

 

 

В зв’язку з зверненням начальника комунального виробничо-

господарського підприємства від 04.02.2019 р. №72 щодо перегляду тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно до Закону України 

від 24.06.2004р. №1875-4 «Про житлово-комунальні послуги», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з 

метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво послуг з поводження з побутовими відходами, керуючись п.2 

ч. «а» ст.28, п.1 ч. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради  

 

РІШАЄ:  

1. Встановити для комунального виробничо-господарського підприємства 

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами за структурою, 

наведеною в додатках 1 – 4,  у розмірі : 

- вивезення твердих побутових відходів – 54 грн. 20 коп. за 1 метр куб.;  

- вивезення великогабаритних відходів – 173 грн. 15 коп. за 1 метр куб.; 

- розміщення та захоронення твердих та великогабаритних побутових відходів - 

20 грн. 53 коп. за 1 метр куб.; 

- послуги з поводження з побутовими відходами  для одного мешканця 

приватного сектору – 15 грн. 70 коп. за 1 метр куб.; 

- послуги з поводження з побутовими відходами  для одного мешканця 

багатоквартирного будинку – 10 грн. 20 коп. за 1 метр куб. 

 

2. Комунальному виробничо-господарському підприємству укласти договори 

про надання послуг з поводження з побутовими відходами, за правилами та 

особливостями, визначеними Законом України від 09.11.2017р. №2189-III «Про 

житлово-комунальні послуги». Нові тарифи вступають в дію після укладання 

договорів. 

Про встановлення тарифів на послуги  

з поводження з побутовими відходами 
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3. Комунальному виробничо-господарському підприємству повідомити 

споживачів про зміну тарифів у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення 

їх у дію з посиланням на це рішення. 

 

4. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.01.2016р. 

№12 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення 

побутових відходів» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність з 

моменту введення в дію нових тарифів. 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Якубовського Л.П. 

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО  

 

 
Заступник міського голови 

Л.Якубовський 

Керуючий справами виконкому  

А.Охрімчук 

Начальник управління ЖКГ 

В.Мартинюк  

Начальник юридичного відділу 

Т.Камінська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Додаток  1 

до рішення виконавчого комітету 
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Коростенської міської ради 

від 05.02.2020 р. № _________ 

 

Структура тарифу на вивезення твердих побутових відходів 

Комунального виробничо-господарського підприємства 

 

N 

з/п 
Показник 

Код 

рядка 

Передбачено діючим 

тарифом 

усього,  грн грн/м
 3
 

А Б В 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001 4 385 550,08 41,12 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002 2 125 110,75 19,92 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 003 1 915 039,18 17,95 

1.1.2 матеріали , запчастини  004 202 609,08 1,90 

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 005   

1.1.4 доставка ґрунту** 006   

1.1.5 матеріальні витрати для збирання, 

транспортування та знезараження 

фільтрату** 

007   

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 008 7 462,50 0,07 

1.2 прямі витрати на оплату праці 009 1 508 270,96 14,14 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 010 351 539,61 3,30 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 

011 331 819,61 3,12 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та 

нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із наданням послуги 

012   

1.3.3 інші прямі витрати 015 19 720,00 0,18 

1.4 загальновиробничі витрати 016 400 628,76 3,76 

2 Адміністративні витрати 017 395 698,85 3,71 

3 Витрати на збут 018 36 764,15 0,34 

4 Інші операційні витрати 019   

5 Фінансові витрати 020   
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6 Усього витрат повної собівартості* 021 4 818013,08 45,17 

7 Витрати на покриття втрат 022   

8 Планований прибуток* 023   

9 Вартість вивезення твердих побутових 

відходів  для споживачів  

030 4 818013,08 45,17 

10 Плановий річний обсяг вивезення  твердих 

побутових відходів  ( м
 3
) 

031 106 668,30  

11 Тариф на вивезення твердих побутових 

відходів 

032  45,17 

12 Податок на додану вартість 033  9,03 

13 Тариф на вивезення твердих побутових 

відходів з ПДВ 

034  54,20 

 

 

Керуючий справами виконкому      А.Охрімчук 
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        Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 05.02.2020р. № _________ 

 

Структура тарифу на вивезення великогабаритних відходів 

Комунального виробничо-господарського підприємства 

 

N 

з/п 
Показник 

Код 

рядка 

Передбачено діючим 

тарифом 

усього,  грн грн/м
 3
 

А Б В 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001 724183,64 131,67 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002 420 798,94 76,51 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 003 398 555,52 72,47 

1.1.2 матеріали , запчастини  004 22 243,42 4,04 

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 005   

1.1.4 доставка ґрунту** 006   

1.1.5 матеріальні витрати для збирання, 

транспортування та знезараження 

фільтрату** 

007   

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 008   

1.2 прямі витрати на оплату праці 009 194 772,34 35,41 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 010 42849,91 7,79 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 

011 42849,91 7,79 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та 

нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із наданням послуги 

012   

1.3.3 інші прямі витрати 015   

1.4 загальновиробничі витрати 016 65762,45 11,96 

2 Адміністративні витрати 017 63269,21 11,51 

3 Витрати на збут 018 6127,36 1,11 

4 Інші операційні витрати 019   

5 Фінансові витрати 020   
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6 Усього витрат повної собівартості* 021 793580,21 144,29 

7 Витрати на покриття втрат 022   

8 Планований прибуток* 023   

9 Вартість вивезення великогабаритних 

відходів  для споживачів  

030 793580,21 144,29 

10 Плановий річний обсяг вивезення  

великогабаритних відходів  ( м
 3
) 

031 5500  

11 Тариф на вивезення великогабаритних 

відходів 

032  144,29 

12 Податок на додану вартість 033  28,86 

13 Тариф на вивезення  великогабаритних 

відходів з ПДВ 

034  173,15 

 

 

Керуючий справами виконкому      А.Охрімчук 
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 Додаток  3 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 05.02.2020р. № _________ 

 

Структура тарифу на розміщення та захоронення твердих та великогабаритних відходів 

Комунального виробничо-господарського підприємства 

 

N 

з/п 
Показник 

Код 

рядка 

Передбачено діючим 

тарифом 

усього,  грн грн/м
 3
 

А Б В 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001  1748948,49 15,59 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002 654593.68 5,83 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 003 436773.64 3,89 

1.1.2 матеріали , запчастини  004 217820.04 1,94 

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 005    

1.1.4 доставка ґрунту** 006    

1.1.5 матеріальні витрати для збирання, 

транспортування та знезараження 

фільтрату** 

007    

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 008    

1.2 прямі витрати на оплату праці 009 455153,94  4,06 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 010 480059,00 5,70 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

011 100133,87 0,89 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів 

та нематеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із наданням послуги 

012    

1.3.3 інші прямі витрати 015  379925,13 3,39 

1.4 загальновиробничі витрати 016  159141,87 1,42 

2 Адміністративні витрати 017  155865,95 1,39 

3 Витрати на збут 018  14858,84 0,13 

4 Інші операційні витрати 019    
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5 Фінансові витрати 020    

6 Усього витрат повної собівартості* 021  1919673,28 17,11 

7 Витрати на покриття втрат 022    

8 Планований прибуток* 023    

9 Вартість захоронення та розміщення 

твердих та великогабаритних відходів 

для споживачів 

030 1919673,28 17,11 

10 Плановий річний обсяг  захоронення та 

розміщення твердих та великогабаритних 

відходів  ( м
 3

) 

031 112168,30   

11 Тариф на захоронення та розміщення 

твердих та великогабаритних відходів  

032   17,11  

12 Податок на додану вартість 033  3,42 

13 Тариф на захоронення та розміщення 

твердих та великогабаритних відходів   з 

ПДВ 

034   20,53 

 

Керуючий справами виконкому      А.Охрімчук 
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Додаток  4 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 05.02.2020р. № _________ 

 

Розрахунок тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами  

для  одного мешканця багатоквартирного будинку 

 грн. 

Норма утворення твердих побутових відходів на 1-го мешканця 

багатоквартирного будинку в місяць (1,3 м 3  / 12 міс.), м 3 
0,1083 

Вивіз, захоронення та розміщення твердих побутових відходів на 1-го 

мешканця багатоквартирного будинку (54,20+20.53) х 0,1083 
8,10 

Вивіз, захоронення та розміщення великогабаритних відходів 

(173,15+20,53)=193,68 
193.68 

- з них 10 %  20,98 

 193.68 х  0,1083 2,10 

Всього тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для  одного 

мешканця багатоквартирного будинку (з ПДВ) 
10,20 

  

 

Розрахунок тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами   

для одного мешканця приватного сектору. 

 

 грн. 

Норма утворення твердих побутових відходів на 1-го мешканця приватного 

сектору в місяць (2,0 м 3  / 12 міс.), м 3 
0,16667 

Вивіз, захоронення та розміщення твердих побутових відходів на 1-го 

мешканця приватного сектору (54,20+20,53) х 0,16667 
12,46 

Вивіз, захоронення та розміщення великогабаритних відходів 

(173,15+20,53)=193,68 
193,68 

- з них 10 %  19,37 

19,37 х  0,16667 3,24 

Всього тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для  

одного мешканця приватного сектору (з ПДВ) 

15,70 

 

  

 

 

Керуючий справами виконкому      А.Охрімчук 

 


