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УKPAILIA

IВАНО_ФРАНКIВСЬКА МIСЬКЛ РАДА
IIIАнO_Ф рл н KI вс bKOi оБлАстI

викOнАвчиЙ KOMITET

рIшЕння
вiд Ц, Q.f. "toJL у" бJг

м, lваttо-Франкiвськ

IIро таlэи(lи rra послуги :] поl}(чIження
з шобутtlвими вiдхолами, якi лtадас: IIpAT'
(А'ГlI-0928)

РtrзlllяtlуI}lIIи :}всрIIсIIIIя ,га Ilo/latIi рсlзрахуliки ск()I)иt,оl]аtlих ,r,ариtРirl rrir

посJIуги з rlоI]()ll)(сIILIя :з It<lбу,г()ttими tзiдходами I-IpA'I' (A't'I I-0928>,
керук)Llись с,],t1,1-геI() 28 l3aKclHy УкраТrrи <<[ Ipс'l мiсцеве самовря/(уваIIIIя t]

УкраiIIi>, с,гаl,rl,еltl 4 liaKorry УкраТни <l [1lо жи,I]JIоI]()-ксlмуttальнi л()сJ]уI,и)),
вillгlсlвiдlIо l(o IIос,га}Iови Кабiне,гу lr4irriст,рiгз УкраТIlи вiд 2(1.01.20()6 р. NЬ 10l()
<I lpo затвердЯtеtлtlя [ Iоря2lку формуваr{ня ,гарифiв rrа посJIуги з виI]езеI-I}{я

uсlбу,гсlвих вiдlхсlдiв> ill змit,tами, IJиIIоIIавLIий комiте,г MicbKoi ради

tзирittlиtl:

1. Rстаrlови'l'и скоI)иговаtti ,l,ариrРи lra посJlуI,и :J поtjоджеI{ня :r побутсlвими
lзiдхtl;1ами, якi rra/lac I"IpA'I' (A'I't-I-0!)28> зl.iлrlо з додаl.ксlм [.

2. l3аr:вердlи'ги po:]I)axyH()K BalrT<lcтi (гrilати) на гIосJIуги :] поводжеFIIIя .]

гrсlбу,t,овими вiлхtl/(ами /{Jlя насеJIеIIня, якi надаr,: IIpA'I' (АТП-0928> згiднсl з

ilоltа,гком 2.
З. /-[О М()IuеIIl]у t}и,]IIilIIеIIIlя l,а 1]а,гI]ср/l)(сIII{я II()I)M на/lаIlllя II()сJI)/I,з

l}иве:]еrIIIя ,I,верлI,1х ttrlбуr,tltзих rli/lхоztitз у cejlax Itratttl-(Dpat-tKitзcl.KtlT Micl,tc<lT
,гсриr,сlрiа;IIllt()Т ],р()ма/lи, I IpA'I' (д'I'l I-()928)) Ilа/{аt}i},ги гIосJIуI,и :] виI}е:]сjIIIrI
побутових rзiдхtllliв /\ля наоеJIенt{я (KpiM меtпканцiв багат,оквартирIIих
булинкiв), бI<lдrкеr,rrих та iнlших сгtсuttивtt.liв у сеJIах Iвано-Франкiвськсli
MicbKcrT ,гериr:орiа.ltыtсli громади за скOриговаI]ими ,гарифами зl.iлIlо ::}

ll()ltaTi(aMи З ,l,а 4,
4. /,{еlIарl,амен"гу irlrРllас,грукl,ури, ltси,t,;rtlвоi ,га комулtальноТ tltrлi.гl,tки

MicbKoТ Ради (м. Смуlшrrк) ctti-ltbHcr :} в}II(оIIавIIями послуг :] виRезення
гlобутових вiilхолirз в r,epMiH до 0|.|о,2()22 року подати на розгляlt

. 
виконаRlIоt,о комiте,гу Micbrcoi Ради EIopMLI IIаllаrIня пOOJIуг з вивезеIItIя
,гI}еIчдих llсlбу,гilпих llillxtlzlirз у ceJlilx lвiitttl-сl>ранкitзсr,rсоТ t"ticbKoT
тери,l,сlрiа,ltь г l tli I,р()ма/tи.
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5, IJBitrKtt.l.и .I,aK14M, lil() lJ.грtl.гиJIи ,lиttIIiсl.t, I1.1, 11.2 .I.a lI.3 1littIсtIItя
Вик()IIаllII()],() кtlмi,гсr,у rii:i lB.ll .202l l). JY!, l576 <[I1xl rаlrи(lиIrа II()сJ]уt,и

з l,юtю/иtеlllIя:} гкбуtоtзими вi/tхолами, якi Iltula(j IIрДI'кДl'l"Ь0928>.
6. Рitttеtlня набувас tlиt,Iностi з дня tl(lirцiйноI,о оприJIIодFIення.
7. I]iЛДillУ IIатрOнtугtlоТ с.lrужби Micr,Kcli ради (О. Г'оянrсlк) оприлIоднити

дане,рiшення в газетi <Захiдrrий кур'ер>.
,./' l

8. KoHтprrrtb :за викоIrIаIлпям рittlення п"окпасти,на мiськогоСr. АОНl'РОJIЬ l]tl ВИКОIrIаIIFIЯМ РIШIеFIНЯ П"ОКПаСТИ'На 3аСТУПЦИКа МlСЬКОГО
ГОЛоВИ - директора департаменl,у iнфgас'filуктури, житловоi та комуна_гlьноТ
полiтики мiськоI ради М. Смушака. ,/,_,

Мiський гоJIо Руслан МАРЦIНКIВ

#trФ
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,Щодаток l
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Iвано-Франкiвськоi MicbKoT ради
Bilt //,,Ol, _2О _{rL_p. lrГл бзg-

тАриФ
tla послуги з tlовод(ження з пrrбутоRими вiлходами (вивезен}Iя,

переробле[Itlя т,а :}ахOронення), якi налас: tIpA'I'(A'ГII-092[i> на r,ери,гсlllii
м. Iвано-Франкiвськ

}lЬп/п Вид побутових
вiдходiв

Тариф на послуги з вивезення, перероблення та
захоронення, грн/тонну з Пдв

rIiiоелення бюджетнi
спожива.li

1Hlпl споживаI{l

1
'Irretrl;1i |2з2,48 |2з2,48 |327,86

2. IJ e-Tl и Kcl гirб ар и,гr,r i l068,07 l068,07 l068,07

_). I)eшltlr l,ггl i 85 1,54 B51,54 [t51,54

I1РИмiт'кir: '['ариt[l IIа п()оJIуt,и :} поI]о/{женI{я :з псlбу,гtll]имLl вi/lходirми
ItpaxoByc гIосJIуI,у на захоI)()IIеI{ЕIя, яку rlalla(: t{I-I кIlолiгсlн T'III]), вillпсllзiдrlо до
рitшеttня RиконавIIого кtlмi,гет,у вiд 2].01.2022 р. М 59 кПр внесеI]ня
змiн ypiшIetп1-1t виконаIlц)I0 KoMileTy кI11ю :]аlъерджешш ,гарифiв tIA tlослуtи з
захоц)I{еI lH я t tобуt сlвих вiдхrчцirз>>.

i,

ll

l{elrytcl.t ий с I l раrвами
викоIIав(IсIгtl KсlM i,t,eтy мiсr,кtlТ 1lадlи

L.
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ДIодtаток 2

дtl 1rittteHllя виконавчого комi,гету

' 

uo,,n-cllpallKi BcbKclT м i cbKtlT l)tu(и
вiд ll, af. 2о Jt_._р.Nуl!!

Розрахуrrок
Bapтocтi (плати) за послуги з поводження з твердими побутовими

вiдхолами для населення м. Iвано-Франкiвськ,
якi надас ПрАТ (АТП-0928>

ОперачiТ поводження :}

побуr,овим и вi/lходам и

[Jивезенttя, переI)об;rсtll tя
,l,a :]ахоI)()ненлIя'ГIll }

одиниtця
вимiру

цlrt/
люl1]4IIу в

мiсяtць

Роз ра ху но к ва pTtlc,l,i

'Г,гпв х I{rr'ГПВ : |2:
1,2з248 хЗ62,2 l |2 =

3],20

,)

Iгор LIIEBLIYK

* "Гтгlв - т,ариф на поводжен}Iя з твердими побутовими вiдходами

Нн - серелньорiчна норма накопичення (кг/.тrюдину)

Керуючий сrl1-1авами

виконавI{ого ксlмiте,гу MicbKoT

ll
l

Bap,r,icTb,
I,pH

3],2()
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/\одаток 3

дцо рiшtення виконавчого KoMiTeTy

Iвано-ФранкiвськоТ MicbKoT ра4ч . _
вiд/!оу, 2О lL р.NпЗ!{

ТАРИсIl
[Ia IIоаJIУги з виI]езенFIя тRердих побу,гових вiлхсlдiв лля населе}Iня

у сеJIаХ I lзано-<Ilраl l к i вськоТ мiськоТ,гериr,орiа,llьгtоТ Iрома/lи,

якi надас IlpA'Г "AT'[I-0928"

IIозна.Iення:
Т оп -- розрахований"r,ариф на вiдповiдну операцiю гIоводження з побутовими

вi/tходами;

JTg

п/lt

Операlдii поводження
з rrобутовими

вiдходами

Одиницi
вимiру

Розрахунок
тарифу

Тариф 
1

Hal
...l

операцIl 
l

поводже
ння з
тпв ]

l
Пос.тtуt,а l] виI]е:}е}лня
,гверд(их 

t tобут,<-lllих

Bi.rlxoдirl

грн./
людину
в мiсяць

Т'оп: Вгr.'ГГIВ * НнТПI] :

12 * l(perr. * Кпдв
J'cltt:O,4 1 0 1 tt 

* 297,50:
l2* l,()5* 1.2, |з,42

1з,42

2 Пос;tуг,а з виI}е:]еIl ltя
великогабаритних
вiдхсlдirl

грrr./
людину
в мiсяцl,

'I"огt: Вгr,RI]* HнBB: l2 *

Крен. * Кшдв
'Гоп:0,329908б0 

:

12*1,05* |,2: |,7З

2,]8

J ГIсlсrrуг,а :] I}ивеl]ен}Iя

I)емо}Iт,I{их ttобут,ових
Biлxc.llliB

грн./
людину
в мiсяць

Топ: Вп.РВ* НнРВ: 12 *

Крен. * Кпдв
Топ:0,32990*88 :

l2* 1,05* |,2:3,1,9

з,19

4 I [сrслуга :; збиралlrlя ,гаt

:зберi ганI-1я псrбу,гtlвих
Bi/lxcllliB (у,гр им алтtrя

кон,гейttеlliв ,га

коrt,ге йltс[)ri их
май2цаlr.lикirl)

г,рн./

JII()диtIу
I]

мiсяllь

Топ.: Воб.ТПВ* НнТПВ
: |2 * Крен. * Кпдв Топ=
0,0406l *297,50:

l2*1,05*L,2:|,З3
1,33

5 Зaxcllrtll,tcI II Iя 1,I}еI)/lих

побутоIlих Bi/ (xo/li rl

гpH./
jII{ч{иtIу

в мiсяrlь

'['1;11.:;,:'I':rax* l"IrrТГII] : l 2
'I'оп-0, | 2222* 297,5 0 l 1 2:
3,0з

3,0з

Тариф
:}агальний

грн/
лIодину в

мiсяць
Т= rt.lфп.2*п.3*п.4 23,15

l,
l



I]гl - I]JIaHoBi eKoHoMi.lHo обfрунт,ованi витрати, розрахованi пiдприсмс'гВоМ
пtl вiдгIовiдrliй сlгrерацiТ поводженrlя з вiдходами;

Тзах -* за,гRерджений ,гариф на посJIугу з :]ахор()IIеЕtня ТПВ лля насеJIенIIя з

lUU]'
IlнТПВ=,297,50 KI._ tI()[)Ma утвореIJI.{я 

,I,L}ер,,1их lrсlбу,гоRих вiлхоltiв На ОЛНУ

JIIо/дину rrа piK;

F{HI]B : 60,0 кг - норма утворення велик()габаритлrих побутових вiдходiв на
' одну людину на piK;

I{lrPB : 88,0 кг - норма утвореFII,Iя веJIикогабаритних гlобу,гових вiдходiв rlа

о/(ну JIIOли}Iу на piK;
Kpelr. - коефiцiс:ttт, який Rраховуе рtlзмiр рентабельностi;
Кпдв : 1,20 - ксlефiцiент, який tsрахOву€ податок на додану BapTicTb в розмiрi

два/lцять вiдсо,гкiв.

Ксруltlчий сttраrзам Lt I]и к()IIа

комi,гет,у Mict,KtlT ра;tи

,---,--_)
-/

Iгор ШЕВЧУК
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Щодаток 4

до рiшення виконавчого KoMiTeT

Iвано-Франкiвськоi MicbKoT р?41
вiд,l/,'О{. zO JL р. Nэ 6,15

'I'арисРи

на посJIуги :} t]иt]е:]ення твеI)ltих гIсlбу,гсlвих lзiдхоlliв,

якi Iладают.ься [IрД'I,(А'I'П-0928)) бtолжетttим ,гаl iнtttим сIlожива(lам у сеJIах

I lза t trl-(I)pal t Ki Bcl, K(li м icl.KtlT тери,l,ор i a:tbt tclT I,ромLч(и

--.,---,-)

Керуючий справами виконавчого,
KoMiTeTy MicbKoi ради Iгор ШЕВLIУК

i,
l

ГIоказник Одиниця
вимiру

Категорiя споживачlв:
бюджетн1 споживач1 | l}Iml споживачl

Плановi
економiчно
обrрунтованi
витрати
пiдприемства

грн./тоrrну 4l0,1 8 410, l8

рентабельнiсть 0^ l5 з0
'I'ари(l rra

IIереt]езс rrllя'l'ITI3,
з I I/{I} та

1,tеtlтiiбе;l l,t t i с,гtо

t,1,1tt./r,tltIlty 5б6,04 б39,88

Тариф на
захоронення,
грн./кг з П/{В

грrr./rонну |22,22 220,0

Тариф на
вивезення ТПВо
грн./кг з ПДВ

грлt./тонllу б8t],2б 859,88

"ffчФ/_улив,llлля YJo\i
дuкудснильного'l i
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