
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30 грудня 2021 р.                              Стрий                                                    № 469

Про встановленнятарифів на збір,
вивезення та захоронення великогабаритних
та ремонтних відходів (в тому числі опалого листя 
та скошеної трави) на території  міста Стрия

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ч.3 
ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2006 №1010 в редакції Постанови КМУ від 
27.03.2019р. №318 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами», Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12.09.2018 р. №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію й виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення», рішенням виконавчого комітету від 
18.11.2021 №389 «Про затвердження норм накопичення для населення 
великогабаритних та ремонтних відходів ( в тому числі опалого листя, зрізаних 
гілок та скошеної трави) на контейнерних майданчиках у м.Стрий», виконавчий 
комітет Стрийської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи та затвердити тариф на на збір,вивезення та захоронення 
великогабаритних та ремонтних відходів (в тому числі опалого листя та скошеної 
трави) на території  міста Стрия відповідно до додатку.
2.  Рішення набуває чинності  з моменту його опублікування в засобах масової 
інформації.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника 
міського голови М.С.Дмитришина.

Міський голова                                                                                   Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до рішення
виконавчого комітету

30.12.2021 № 469

Структура витрат на збір, вивезення та захоронення великогабаритних та ремонтних 
відходів (в тому числі опалого листя, зрізаних гілок та скошеної трави) з м. Стрий

Перевезення ТПВ
 сума на 1 тону

Прямі матеріальні витрати 710 493,48 161,19
Прямі витрати з оплати праці 160 516,32 36,42
Інші прямі витрати 35 313,59 8,01
Загальновиробничі витрати 1579,49 0,36
Виробнича собівартість 907 902,88 205,98
Адміністративні витрати 0 0
Витрати на збут 0 0
Повна собівартість 907 902,88 205,98
Відсоток рентабельності 13,5
Тариф на вивезення ТПВ без ПДВ 233,79
Тариф на вивезення ТПВ з ПДВ 280,55
Тариф на захоронення ТПВ з ПДВ 164,52
Тариф на вивезення та захоронення ТПВ з ПДВ 445,07
Вартість в місяць для мешканців багатоквартирних будинків, грн 2,57
Вартість в місяць для мешканців будинків приватного сектору, 
грн 3,79

Перший заступник
Міського голови                 Микола ДМИТРИШИН


