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                                                           ТАРИФИ 

ІНФОРМАЦІЯ  

ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ НОВОСТВОРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГЕРОНИМІВКА» РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ПРО НАМІР 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ  ЗА ПОСЛУГИ  ПОВОДЖЕННЯ З  ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. 

          Відповідно до п.1 рішення Руськополянської сільської ради від 20.12.2019року № 18-

64/VII «Про створення комунального підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської 

ради» було створено комунальне підприємство. Одним з видів діяльності є  надання послуг по 

вивезенню  побутових відходів. Підприємством було розроблено прогнозовані тарифи за  

послугу з поводження з побутовими відходами комунальним підприємством «Геронимівка».  

Комунальним підприємством «Геронимівка», Руськополянської сільської ради  з метою 

забезпечення  надання якісних послуг з поводження з  побутовими відходами було проведено 

розрахунок тарифу  на послугу з поводження з побутовими відходами. Керуючись  п. 2  ст. 28,  

п.6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України, «Про 

відходи», постановою КМУ від 10.12.2008 року №1070 з урахуванням змін, внесених 

постановою № 541 від 25.05.2011 року, наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 30.07.2010 року №259 «Про затвердження Правил визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів», постановою КМУ №1010 КМУ від 

26.07.2006р. із змінами та доповненнями «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами» було отримано наступний розрахунок: 

- за послугу з поводження побутовими відходами для одного мешканця приватного 

сектору -15,50 грн. 

 -за послугу з поводження побутовими відходами для одного жителя багатоповерхових 

будинків -15,50 грн. 

Прогнозовані тарифи розраховано з урахуванням норм утворення побутових відходів. 

           В 2020 р. за період з 01.01.20р. по 30.06.20р. вивозились ТПВ з житлового масиву 505м3  

та приватного сектору села Геронимівка в кількості 434м3 . 

Осяг вивозу за 6 місяців 2020 року склав-939м3. 

Житловий масив-505м3:6х12=1010 м3 – за рік. 

Приватного сектору села -434м3:6х12=868м3 –за рік 

Обсяг вивозу ТПВ на місяць 156,5 м.3 

В приватному секторі фактично проживає -2395 осіб 

В житловому масиві фактично проживає -1089 осіб 

Разом:                                                             -3484 осіб 

 



Для розрахунку норми утворення накопичування ТПВ: Загальну  кількість місячного 

накопичування твердих побутових відходів ділимо на кількість мешканців які фактично 

проживають, а саме 156,5м3 : 3484 осіб =0,045 м3. 

Фактична норма накопичення твердих побутових відходів на 1 мешканця села – 0,045 м3.      

-в т.ч. на одного мешканця приватного сектора – 0,035м3 

-в т.ч. на одного мешканця багатоквартирних будинків – 0,083м3. 

                                                                 

                                                                             Калькуляція 

вартості вивезення  твердих побутових відходів з приватного сектора та 

багатоквартирних будинків (житловий масив) с. Геронимівка на 2021 рік. 

                                                                                                                              грн.   

№п/п Зміст                             Показники  

рік місяць рік місяць 

  Приватний сектор Багатоквартирні 

будинки 

1 Обсяг вивозу ТПВ  868м3 72,33м3 1010м3 84,17м3 

2 Кількість зареєстрованих осіб  с. 

Геронимівка 

2395 2395 1089 1089 

 РОЗРАХУНОК     

3 Оренда контейнерів 0,0 0,0 924,0 770,0 

4 Вивіз ТПВ 0,0 0,0 9000,0 7500,0 

5 Талони. «Служба чистоти». 45144,0 3762,0 0,0 0,0 

6 Паливо-мастильні м-ли. 97824 8152 0,0 0,0 

7 Оплата праці виробничого персоналу 108000,0 9000 56676,0 4723,0 

8 Нарахування на з/пл. ЄСВ. 23760,0 1980 12468,0 1039,0 

9 Амортизація. 5292,0 441,0 0,0 0,0 

10 Спецодяг. 15216,0 1268 6840,0 570,0 

11  Загально-виробничі витрати. 71664,0 5972 4392,0 366,0 

12 Адміністративні витрати. 40992,0 3416 5856,0 488,0 

 Разом: 407892,0 33991 185472,0 15456,0 

13 Прогнозований індекс інфляції за 2020р. 

104%. 

16320,0 1360 7416,0 618,0 

14 Рентабельність 5% 21216,0 1768 9648,0 804,0 

 Всього: 445428,0 37119 202536,0 16878,0 

15 Прогнозований тариф з однієї особи 186,0 15,50 186,0 15,50 

 

          Прогнозовані тарифи не можуть бути меншими, тому що, підприємство не зможе 

забезпечити якісними послугами по вивезенню твердих побутових відходів. 

Вартість даного тарифу дасть змогу комунальному підприємству забезпечити 

належний санітарно-епідеміологічний стан  на території села.  

 

       Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 7 календарних днів з дня 

опублікування в письмовій формі за адресою:19601  с. Геронимівка, КП «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради. вул. Вернигори, 25, тел. 067 765 72 97 

 e-mail: Geronymivka_komunalna@ukr.net 

 

 

       Керівник КП «Геронимівка»                                                              О.С.Тимарський 

 

 


