
Керуючому справами  

виконавчого комітету  

                                  Тисменицької міської ради 

___________________ 

 

На виконання ст. 5 Закону України № 2939-УІ від 13 січня 2011 року «Про доступ до 

публічної інформації», у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням 

такої необхідної» просимо розмістити повідомлення про встановлення тарифів на надання послуг з 

поводження з побутовими відходами на території Калуської міської територіальної громади на 

офіційному веб-сайті Тисменицької міської ради, у офіційному друкованому виданні газеті 

«Вперед», на соціальних сторінках у мережі інтернет міста Тисмениці та сіл ОТГ, такого змісту:  
 

До уваги споживачів! 

Приватне акціонерне товариство «АТП-0928» доводить до відома інформацію про 

намір встановити тарифи на надання послуги з поводження з побутовими відходами 

(вивезення, перероблення та захоронення твердих побутових відходів) 

на території Тисменицької міської територіальної громади 
 

Тариф  

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

населення багатоповерхівок 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 

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 

12* Крен.* Кпдв = 

0,671*304,6 / 12*1,10*1,20  = 

22,49 

22,49 

2 

Послуга з збирання та 

зберігання побутових 

відходів (утримання 

контейнерів та 

контейнерних майданчиків)  

грн./ 

людину 

в місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 12 

* Крен.*Кпдв = 0,112*304,6 

/ 12*1,10*1,20  = 3,76 

3,76 

Тариф загальний на 

поводження з побутовими 

відходами 

грн./ 

людину 

на 

місяць 

Т= п.1+п.2 26,25 

 Топ – розрахований тариф на відповідну операцію поводження з побутовими відходами; 

 ПС.ТПВ – повна планова собівартість 1 м3 поводження з побутовими відходами 

 НнТПВ – середньорічна норма накопичення (188,0х1,62 /1,68); 

 Крен. –  коефіцієнт, який враховує розмір рентабельності; 

 Кпдв -  1,20, коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість в розмірі 20 %; 

 

 



Тариф  

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

населення приватного сектору 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 

грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 

12* Крен.* Кпдв = 

0,671*315,8 / 12*1,061*1,20  

= 22,49 

22,49 

2 

Послуга з збирання та 

зберігання побутових 

відходів (утримання 

контейнерів та 

контейнерних 

майданчиків)  

грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= ПС.ТПВ* НнТПВ : 12 

* Крен.*Кпдв = 0,112*315,8 

/ 12*1,061*1,20  = 3,76 

3,76 

Тариф загальний на 

поводження з побутовими 

відходами 

грн./ 

людину на 

місяць 

Т= п.1+п.2 26,25 

 

 Топ – розрахований тариф на відповідну операцію поводження з побутовими відходами; 

 ПС.ТПВ – повна планова собівартість 1 м3 поводження з побутовими відходами 

 НнТПВ – середньорічна норма накопичення (188,0х1,62 /1,68); 

 Крен. –  коефіцієнт, який враховує розмір рентабельності; 

 Кпдв -  1,20, коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість в розмірі 20 %; 
 

 
Тариф  

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

категорій споживачів перевізника ПрАТ «АТП-0928»   

 

 Категорія споживачів 
Бюджетні споживачі,      

за 1 т 

Інші споживачі,           

за 1 т 

1 Планові економічно обґрунтовані 

витрати підприємства, грн., в т. ч.: 
671,19 671,19 

2 Рентабельність, (в т. ч. на Інвестиції) 

% 
0 2,5 

3 Сума рентабельності, грн. 0,0 16,78 

4 ПДВ, грн. 134,24 137,60 

5 Тариф, грн. 805,43 825,59 

 

 

 

 

 



На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням 

такої необхідної» (далі – Наказ №130), Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне 

підприємство-0928" (далі – ПрАТ «АТП-0928»), доводить до відома споживачів інформацію про 

намір встановити тарифи на надання послуг з поводження з побутовими відходами. 

Встановлення тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення, 

перероблення та захоронення) є необхідним кроком, оскільки рішенням виконавчого комітету 

Тисменицької міської ради від 05 травня 2021 року № 55/2021 ПрАТ "АТП-0928" визначено 

виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Тисменицької міської 

територіальної громади строком на п’ять років, яке запропонувало наступну вартість надання послуг 

вивезення твердих побутових відходів, а саме:  

 

1. Вартість надання послуги поводження з побутовими відходами: 
- для населення багатоквартирних будинків та мешканців приватного сектору - 26 грн. 25 коп.   

  на одну людину в місяць (включно з послугою по утриманню контейнерних майданчиків); 

- для бюджетних установ - 805 грн. 43 коп. з ПДВ за 1 т; 

- для інших категорій споживачів - 825 грн. 59 коп. з ПДВ за 1 т. 

Розрахунок тарифу на надання послуг з поводження з побутовими відходами здійснений 

відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010. 

Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

У разі зміни вартості тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами  ПрАТ 

«АТП-0928» повідомляє не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. 

      Періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів: 

 Вивезення твердих побутових відходів  здійснюється з 07:00 до 23:00 години: 

- вивезення відходів від багатоквартирних будинків, ЖБК, ОСББ – відповідно до графіку 

вивезення ТПВ, але не рідше ніж 1 раз на 3 дні; 

- вивезення відходів від житлових будинків з присадибними ділянками (приватний сектор) – 

відповідно до графіку вивезення ТПВ, але не рідше ніж 1 раз на 2 тижні; 

- вивезення відходів від організацій, установ та підприємств міста - згідно графіку, що 

передбачено договором. 

Вивезення великогабаритних, ремонтних та рідких побутових відходів здійснюється з 07:00 

до 23:00 години за окремими договорами. 

 

Приватне акціонерне товариство «АТП-0928», згідно п.2 розділу ІІ Наказу №130, приймає 

зауваження та пропозиції від споживачів впродовж 10 календарних днів з дня опублікування 

оголошення на офіційному веб-сайті Тисменицької міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Максимовича, 11, електронна адреса: atp.0928@ukr.net тел.+380-342-568439. Також зауваження 

та пропозиції можна подати до  виконавчого комітету Тисменицької міської ради за адресою: 

вул.Галицька,17, м.Тисмениця, Івано-Франківська область, тел.+38-03436-24336, електронна адреса: 

tismenicja@gmail.com 

 

Надання послуг з поводження з побутовими відходами усім категоріям споживачів на 

території Тисменицької МТГ розпочинається з 01 липня 2021 року.  

 

 

Директор ПрАТ «АТП-0928»                           М.З.Василечко 
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