Повідомлення щодо наміру та необхідності встановлення тарифів на послуги з
поводження з побутовими відходами на території Івано-Франківської міської
територіальної громади, що надаються ПрАТ «Автотранспортне підприємство-0928»
Оскільки
попереднім
оголошенням,
опублікованим
на
нашому
сайті
(http://atp0928.if.ua/novini/1981.html), було доведено до відома інформацію щодо наміру
встановити тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення,
перероблення та захоронення твердих побутових відходів), а послуга з вивезення включає в
себе послуги з збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, тому для
достовірності та точності повноти інформування, 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»
ПрАТ «АТП-0928» інформує споживачів про розрахунки проектів тарифів на послуги з
поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення та захоронення твердих
побутових відходів) на території Івано-Франківської міської територіальної громади:

СТРУКТУРА
тарифу на поводження з твердими побутовими відходами на 1 т по ПрАТ "АТП-0928"
на 2021 рік
п/п

Найменування показників

Одиниця
виміру
т

Тариф,
грн.
63468,5

т

61850,1

1.1

Обсяги вивезення твердих побутових відходів в тому
числі
Обсяги надання послуг населенню

1.2

Обсяги надання послуг бюджетним організаціям

т

761,62

1.3

Обсяги надання послуг іншим споживачам

т

856,8

грн/т

538,27

2.1
2.1.1

Повна планована собівартість надання послуг з
перевезення (ПС)
Прямі витрати, в тому числі
Витрати на заробітну плату

грн/т
грн/т

301,67
192,17

2.1.2

Витрати на придбання палива

грн/т

98,04

2.1.3

Витрати на придбання , матеріалів, запасних частин, заміна
пневматичних шин

грн/т

11,46

Інші прямі витрати, в тому числі

грн/т

52,15

Амортизація основних засобів виробничого призначення

грн/т

1,44

грн/т

50,71

грн/т
грн/т
грн/т
грн/т

86,71
38,33
0,35

грн/т

0,49

1.

2

2.2
2.2.1

Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний
внесок)
2.3 Загальновиробничі витрати, в тому числі
2.3.1 Зарплата працівників допоміжних служб
2.3.2 Витрати на страхування водіїв
2.3.3 Витрати на охорону праці (придбання працівника
спецодягу та миючих засобів)
2.2.2

2.3.4

Інші послуги

3,34

2.3.5

Утримання основних фондів (витрати на освітлення та
опалення приміщень)

грн/т

3,15

2.3.6
2.3.7
2.4

Податки і збори
Оренда основних засобів
Адміністративні витрати

грн/т
грн/т
грн/т

6,31
34,73
58,88

Витрати на збут
Фінансові витрати

грн/т
грн/т
грн/т
грн/т

32,56
6,30
80,74
619,01

Економічно обгрунтований тариф на послугу з збирання та
зберігання побутових відходів (утримання контейнерів та
контейнерних майданчиків) (планована собівартість +
планований прибуток), (без ПДВ)

грн/т

123,44

Економічно обгрунтований тариф на послугу з вивевезення
ТПВ (послуга з збирання, зберігання та перевезення
побутових відходів), (без ПДВ)
Економічно обгрунтований тариф на послуги з поводження
(вивезення, перероблення та захоронення) з твердими
побутовими відходами для населення, (без ПДВ)

грн/т

742,45

грн/т

872,46

Тариф на послуги з поводження (вивезення,
перероблення та захоронення) з твердими побутовими
відходами для населення (з ПДВ)

грн/т

Економічно обгрунтований тариф на послуги з поводження
(вивезення, перероблення та захоронення) з твердими
побутовими відходами для бюджетних споживачів, (без
ПДВ)

грн/т

Тариф на послуги з поводження (вивезення,
перероблення та захоронення) з твердими побутовими
відходами для бюджетних споживачів (з ПДВ)

грн/т

2.5
2.6
3.

Планований прибуток
Економічно обгрунтований тариф на послугу з перевезення
ТПВ (планована собівартість + планований прибуток), (без
ПДВ)

4.

5.

6.

Економічно обгрунтований тариф на послуги з поводження
(вивезення, перероблення та захоронення) з твердими
побутовими відходами для інших споживачів, (без ПДВ)

7.

Тариф на послуги з поводження (вивезення,
перероблення та захоронення) з твердими побутовими
відходами для інших споживачів (з ПДВ)

1046,95
884,14

1060,97
грн/т

952,02

грн/т
1142,42

Тариф включає вартість послуги на захоронення побутових відходів, що надаються
КП «Полігон ТПВ» згідно з рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
від 26.01.2021р. № 115 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету про затвердження тарифів
на послуги з поводження побутових відходів».
Планова періодичність надання послуги – щодня та згідно окремих графіків на
виконання Схеми санітарної очистки м. Івано-Франківська.
Причинами зміни тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів є зміни
в нормативних документах, що регламентують порядок формування тарифів (зміни до
постанови КМУ від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з поводження з побутовими відходами»).

Окрім того, за результатами проведених конкурсів на вивезення побутових відходів у
2021 році, підприємство здійснює надання послуг на території сіл, що увійшли до складу
Івано-Франківської міської територіальної громади. Як результат, збільшення обсягів
надання послуг та витрат на їх надання.
Крім того, враховуючи реалії сьогодення, кон’юнктуру ринку, виникла
необхідність здійснити зміну діючих тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами, яка обумовлена зростанням розміру мінімальної заробітної плати, цін на паливоенергетичні ресурси, які є складовими тарифу. Також, зросли витрати по договірним
відносинам із постачальниками запчастин, мастильних матеріалів, шин, вартість проведених
ремонтних робіт автомобільного парку підприємства, тощо.
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.
Загальна вартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами з
врахуванням норми накопичення на одного мешканця в місяць планується в розмірах:
 для населення багатоквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою
– 25,95 грн. (з ПДВ);
 для населення житлових будинків індивідуальної забудови (будинки
приватного сектору) – 26,70 грн. (з ПДВ).
Діючий тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів був встановлений
рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від від 22.08.2019 року
№ 989 «Про тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються ПрАТ «АТП-0928»,
згідно якого було встановлено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів:
- населенню – 22,54 грн./людину в місяць;
- бюджетним споживачам – 678,48 грн./т;
- іншим споживачам – 835,43 грн./т
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

