
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 для споживачів 

Тисменицької  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: 

1) 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  220,0 грн. грн/т  (з ПДВ)  для інших 

споживачів; 

2) значне зростання прямих матеріальних витрат (дизпаливо - з 22,16 грн./л (без 

ПДВ) в діючих тарифах до 46,66 грн./л  (без ПДВ), тобто ріст на 210%). 

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 надання послуг з поводження з побутовими відходами на території 

Тисменицької  міської територіальної громади, які надає ПрАТ «Автотранспортне 

підприємство-0928»буде становити: 

№ 

п/п 
Показник 

Категорія споживачів 

бюджетні споживачі,  

за 1 т 

 інші споживачі,  за 

1т 

1. 
Планові економічно обгрунтовані 

витрати підприємства, грн. 
1010,48 1010,48 

2.  Рентабельність, (в т.ч. інвестиції) % 0,0 2,5 

3. Сума рентабельності, грн. 0,0 25,26 

4. ПДВ, грн. 202,10 207,15 

5.  Тариф, грн. 1212,57 1242,89 

 

Для населення нарахування плати за поводження з твердими побутовими відходами 

здійснюється в розрахунку від кількості мешканців в квартирі (будинку) та затверджених 

органом місцевого самоврядування норм надання послуг. 

 



ТАРИФ 

на послуги з поводження з  побутовими відходами для населення  
багатоквартирних будинків перевізника ПрАТ "АТП-0928" 

№ 

п/п 

Операції поводження з 

побутовими відходами 

Одиниці 

виміру 
Розрахунок тарифу 

Тариф на 

операції 

поводження 

з ТПВ 

1 

Тариф на послуги з 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

(вивезення, перероблення та 

захоронення) 

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 12* 

Крен.* Кпдв = 1,01048*304,6 

/ 12*1,10*1,20  = 33,86 
33,86 

     
     ТАРИФ 

на послуги з поводження з  побутовими відходами для населення  
житлових будинків індивідуальної забудови перевізника ПрАТ "АТП-0928" 

№ 

п/п 

Операції поводження з 

побутовими відходами 

Одиниці 

виміру 
Розрахунок тарифу 

Тариф на 

операції 

поводження 

з ТПВ 

1 

Тариф на послуги з 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

(вивезення, перероблення та 

захоронення) 

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 12* 

Крен.* Кпдв = 1,01048*315,8 

/ 12*1,061*1,20  = 33,86 

33,86 

* ПС -повна собівартість 

   

 

Нн-середньорічна норма накопичення (188,0х1,62 /1,68) 

 

Крен-коефіцієнт рентабельності 

 

Кпдв - коефіцієнт ПДВ 

           

     Діюча вартість послуги з поводження з  твердими побутовими відходами на одного  

мешканця   в місяць становить 26,25 грн.(зростання вартості на 7,61 грн. або 29%). 

      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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