
кOпlя B|PHA

J\b 01/02_96

ТИСМЕНИЦЬКА MICЬKA РАДА
IВАНО_ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
вiд 31 серпня 2022 року
м. Тисмениця

Про встановлення скоригованих тарифiв
на послуги з поводження з побутовими
вiдходамиl що надаються ПрАТ (АТП-0928>

Керуючись пп. 2 п. <<а>> ст. 28 та ч. 1 ст. 52 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве
самоврядування в УкраiЪЬ, п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону УкраiЪи кПро житлово_
комуна-гlьнi послуги), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26.07.2006
Ns 1010 <Про затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з
поводження з побутовими вiдходами>, розглянувши заяви приватного
акцiонерного товариства <<Автотранспортне пiдприемство - 0928) вiд 21 .07.2022
Ns 383, вiд 04.08,2022 ЛЬ397 про встановлення скоригованих тарифiв,
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

вирiшив:
1. Встановити скоригований тариф на послуги з поводження (вивезення,

перероблення та захоронення) з твердими побутовими вiдходами для
населення багатоквартирних будинкiв перевiзника ПрАТ кАТП-0928>
(додаток 1).

2. Встановити скоригований тариф на посJDlги з поводкенIuI (вlшезешrя,
перроблеrши та ихоронеr*rя) з твердпд.r пбуювrала вiдкодаrwr дш нzюепення житловlD(
буддткЬ iндвiдчатьноi забудови перевiзлшшса ПрАТ (АТП-0928> (додаток 2).

3. Встановити скоригований тариф на посJDtrи з поводкешш (вIшезеrшrя,

перероблеrшя та за<орнеrпrя) з тверд{пд{ побуговшл.r вiд<одалдл дя irшшп< категорЙ
споNовачiв первiзrпка ПрАТ (ДТП-0928> (додаток 3 ).

4. Вiддiлу загальноТ та органiзацiйноi роботи виконавчого KoMiTeTy
Тисменицькоi MicbKoi ради оприлюднити дане рiшення на офiцiйному веб сайтi

МLчкоi ради та в газетi <Вперед>.
згtднq з о

LK' ебш,V. ff
(прiзвище та iнiцiали)



5. Рiшення набирае чинностi з моменту оприлюднення на офiцiйному

веб сайтi Тисменицькоi MicbKoi ради.
6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника

мiського голови Володимира Щапая.

мiський голова Тетяна Градюк

lнАлФм
2о Цр.

vta



кOпlя BIPHA
Щодаток 1

до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Тисменицькоi MicbKoT ради
вiд 31 серпня 2022 року Ns 01/02-96

Тариф

на посJIуги з поводкенrul (вlвезетшя, перероблелшя таза<ороненrrя) з тверд{I\д4

пбуговrа,тr,r вiд<одада д,л насеJIеш{я багаюлваргlтртшо< буддкЬ первiзrпп<а

ПрАТ (сАТП-0928)

Nь

п/п
Операцii поводження з
побутовими вiдходами

одиницi
вимiру Розрахунок тарифу

Тариф на
операцii

поводження
з ТПВ

1

Тариф на послуги з
поводження з твердими
побутовими вiдходами

вивезення, перероблення
та захоронення)

грн./
людину
в мiсяць

Топ.: ПС.ТПВ* НнТПВ :

12* Крен.* Кпдв:
0,9з779*з04,6 l

|2* 7,10* 1 ,20 : 3|,42

зlо42

. Топ - розрахований тариф на вiдповiдну операцiю поводження з
побутовими вiдходами;

. Пс.тпв - повна планова собiвартiсть 1 м3 поводження з побутовими
вiдходами

. НнТПВ - середньорiчна норма накопичення (188,0х1,62 /1,68);

. Крен. - коефiцiент, який врахову€ розмiр рентабельностi;. КПДВ - 1,20, кОефiцiснт, який враховус податок на додану BapTicTb в
розмiрi 20 %;

згtдн9 з оDиrlнАлом
, €еьйl 2o2Lp.

lц iCr- чZ V
(прiзвице та i*!ччlЦ



кOпIя BIPHA

,Щодаток 3

до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Тисменицъкоi мiоъкоi ради
вiд 31 серпня 2022 року Ns 0U02-96

Тариф

на посJIуги з поводкешuI (шшвеrrrш, перероблешя та зжоронеrпи) з тверддд.I

пбуговlалл вiдкодапш,r дя irпrшо< катеюрй споховачiв перевiзrпшсаПрАТ (ДТП-0928)

зг оз
,'Ее(

Nь
п/п

Показник

Категорiя споживачiв

бюджетнi споживачi,
за 1т iншi споживачi, за 1т

1.

Плановi
економiчно
обгрунтованi
витрати
пiдприсмства, грн.

937,79 937,79

2.
Рентабельнiсть, (в
т.ч. iнвестицii) %

0,0 2,5

aJ.

Сума
рентабельностi,
грн.

0,0 2з,44

4. П,.ЩВ, грн. 187,56 |92,25

5. Тариф, грн. 1125,35 1153,48

нАлом
zo2_Zp,


