
ПРОЄКТ 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від                       №   

м. Краматорськ 

  

Про встановлення тарифів на послуги з 
поводження з твердими побутовими 
відходами, які надаються Комунальним 

автотранспортним підприємством 

052810 

 

Розглянувши заяву директора Комунального автотранспортного підприємства 
052810 Роганова О.П. від 17.06.2021 року  № 38-03/1924, щодо встановлення тарифів на 
послуги з поводження з твердими побутовими відходами, з метою забезпечення 
безперебійного санітарного очищення міста та приведення тарифів на послуги з поводження 
з побутовими відходами до вимог чинного законодавства, доведення їх розмірів до 
економічно обґрунтованого рівня, враховуючи Порядок інформування споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018 №130, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 26.06.2018р. за №753/32205, згідно п.2 ч.3 ст. 4, ст. 10 Закону України від 
09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», керуючись постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів 
на послуги з поводження з побутовими відходами» (із змінами), постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.12.2008р. №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 
поводження з побутовими відходами» (із змінами), Порядком розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 18.10.2018р. за №1172/32624, ст.ст. 28, 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Краматорської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити одиницею виміру обсягу надання послуги з поводження з твердих 
побутових відходів (далі ТПВ) - 1 куб.м. 

2. Встановити тариф на послуги з вивезення ТПВ, які надаються Комунальним 
автотранспортним підприємством 052810, у розмірі 137,77 грн. за 1 куб.м з урахуванням 
ПДВ. 

3. Врахувати вартість послуг з захоронення ТПВ, які надаються Комунальним 
підприємством «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької 
обласної державної адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у 
розмірі 54,72 грн за 1 тн з урахуванням ПДВ. 

4. Встановити тариф на послуги з поводження з ТПВ згідно  додатку. 



ПРОЄКТ 

5. Ввести в дію рішення виконкому міської ради від 12.11.2019 №1011 «Про 
затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів». 

6. Вважати таким , що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 
20.11.2013 №846 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих і рідких 
побутових відходів та затвердження норм надання послуг з вивезення відходів (зі змінами)», 

крім додатку 3. 

7. Комунальному автотранспортному  підприємству 052810 (Роганов): 

7.1. плату за абонентське обслуговування розрахувати після набрання чинності 
публічних договорів приєднання. 

7.2. плату за надання послуг з вивезення рідких побутових відходів розраховувати 
згідно додатку 3 рішення виконкому міської ради від 20.11.2013 №846 «Про встановлення 
тарифів на послуги з вивезення твердих і рідких побутових відходів та затвердження норм 
надання послуг з вивезення відходів (зі змінами)». 

8. Дане рішення набуває чинності з 01 серпня 2021 року. 
9. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на Управління 

житлово-комунального господарства Краматорської міської ради (Літвіненко). 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

 

Міський голова                                                                                   О.В. Гончаренко 
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Додаток  
до рішення виконкому міської 
ради  
                  №                   
 

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами  
 

                 Тариф на послуги з поводження з побутовими  відходами (Тппв) формується 
виконавцем послуги з вивезення побутових відходів шляхом ділення суми вартостей 
послуг вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів на річний обсяг 
вивезення побутових відходів та визначається за такою формулою: 

 

        

Тппв=(Ов * Тв + Оп*Тп + Оз*Тз) / Ов,      
 

        
де Ов - річний обсяг вивезення побутових відходів ; 

   

 

Тв - тариф на вивезення побутових відходів ; 
   

 

Оп - річний обсяг перероблення побутових відходів ; 
  

 

Оз - річний обсяг захоронення побутових відходів ; 
  

 

Тп - тариф на перероблення побутових відходів ; 
   

 

Тз - тариф на захоронення побутових відходів. 
   

        

 

Ов - 380 240,65 куб.м. 
      

 

Тв - 137,77 грн/куб.м з ПДВ; 
     

 

Оз -  380 240,65 куб.м.  
     

 

Тз - 12,62 грн/куб.м з ПДВ (54,72 грн/тн *0,2307 тн/куб.м = 12,62 грн/куб.м з ПДВ) 

 

 

де 0,2307 – середній коєфіцієнт щільності побутових відходів, тн/куб.м 

 

 

Тп - відсутній; 
      

 

 

Оп - відсутній. 
      

 

Тппв = (380240,65*137,77 + 380240,65*12,62) / 380240,65 = 150,39 грн/куб.м  з ПДВ 

 

 

 

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 

  

 

 

№ з/п Група споживачів грн. за 1 куб.м з ПДВ   

1. Населення 150,39   

2. Бюджетні установи 150,39   

3. Інші споживачі 150,39   
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  Вартість надання послуги з поводження з побутовими відходами на 1 мешканця в 
місяць складає: 

    Житлові будинки багатоквартирні, одноквартирні упорядковані  
(з наявністю усіх видів благоустрою)                                      -     25,05 грн/особу з ПДВ 

 

 

    Житлові будинки індивідуальної забудови (будинки 
приватного сектору)  з присадибною ділянкою                      -  26,33 грн/особу з ПДВ 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        І.О. Славинська 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства      А.П. Літвіненко 

 

 


