
До уваги споживачів! ПрАТ «Автотранспортне підприємство-0928» доводить до відома інформацію про намір здійснити зміну 

діючих тарифів (провести коригування) на послуги з поводження з побутовими відходами у селах Івано-Франківської міської 

територіальної громади 

 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 

року  № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності» товариство ПрАТ «Автотранспортне підприємство-0928» інформує споживачів про намір зміни тарифів шляхом їх коригування на 

послуги з поводження з побутовими відходами. 

Причиною коригування тарифів є зміна вартості окремих складових чинних тарифів  із причин, не залежних від суб’єкта господарювання, 

а саме: 

- прийняття рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 27.01.2022р. №59 «Про внесення змін у рішення 

виконавчого комітету «Про затвердження тарифів на послуги з захоронення побутових відходів», яким встановлено тариф на захоронення 

побутових відходів в розмірі 122,22 грн. грн/т  (з ПДВ) для населення і бюджетних споживачів, 220,0 грн. грн/т  (з ПДВ)  - для інших споживачів 

та  122,22 грн. грн/т  (з ПДВ) - захоронення ремонтних відходів для всіх споживачів. 

Інші складові тарифу, періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів залишаються незмінними. 

Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність коригувати тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.  

Тариф  на послуги послуг з поводження з побутовими відходами для населення  у селах Івано-Франківської міської територіальної 

громади, які надає ПрАТ «Автотранспортне підприємство-0928» буде становити: 

№ 

п/п 
Операції поводження з побутовими відходами Одиниці виміру 

Розрахунок 

 тарифу 

Тариф на операції 

поводження з ТПВ 

1 Послуга з вивезення твердих побутових відходів 

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ= Вп.ТПВ* НнТПВ: 12 * Крен. * 

Кпдв  

Топ=0,41018*297,50: 

12*1,05*1,2=13,42 

13,42 

2 Послуга з вивезення великогабаритних відходів  грн./ 

людину 

в місяць 

Топ= Вп.ВВ* НнВВ: 12 * Крен. * 

Кпдв  

Топ=0,32990*60 : 12*1,05*1,2= 1,73 

2,18 

3 Послуга з вивезення ремонтних побутових 

відходів 

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ= Вп.РВ* НнРВ: 12 * Крен. * 

Кпдв  

Топ=0,32990*88 : 12*1,05*1,2= 3,19 

3,19 

4 Послуга з збирання та зберігання побутових 

відходів (утримання контейнерів та контейнерних 

майданчиків)  

грн./ 

людину 

в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12 * Крен. 

* Кпдв  Топ= 0,04061*297,50: 

12*1,05*1,2  = 1,33 
1,33 

5 Захоронення твердих побутових відходів  грн./ Топ.= Тзах* НнТПВ : 12  
3,03 



людину 

в місяць 

Топ=0,12222*297,50/12= 

3,03 

Тариф 

загальний  

грн./ людину в 

місяць 
Т= п.1+п.2+п.3+п.4 23,15 

 

Тарифи  

на послуги з вивезення твердих побутових відходів,  

які надаються ПрАТ «АТП-0928» бюджетним та іншим споживачам у селах Івано-Франківської міської територіальної громади  

 

Показник Одиниця виміру Категорія споживачів: 

бюджетні 

споживачі 

інші споживачі 

Планові економічно обґрунтовані витрати підприємства  грн./тонну 410,18 410,18 

Рентабельність % 15 30 

Тариф на перевезення ТПВ, з ПДВ та рентабельністю 
грн./тонну 

566,04 639,88 

Тариф на захоронення, грн./кг з ПДВ 
грн./тонну 

122,22 220,0 

Тариф на вивезення ТПВ, грн./кг з ПДВ 

грн./тонну 688,26 859,88 

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації даного повідомлення за адресою: 76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Максимовича,11  телефон: 56-84-39, чи електронною поштою atp.0928@ukr.net 
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