
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо необхідності  встановлення тарифів  на дання послуг з поводження з 
твердими побутовими відходами на території сіл Стрийської міської ради

Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна,  як виконавець 
послуг з вивезення твердих побутових відходів в селах Стрийської ТГ та на 
підставі укладених договорів із Стрийською міською радою від 25.03.2021 року  
подає розрахунок  економічно – обгрунтованого розміру тарифу на послуги із 
поводження з  твердими побутовими відходами. Розрахунок  здійснено 
відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 
року №1010, Наказу Мінрегіонбуду від 12.09.2018 року № 239 «Про 
затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення».

Періодичність надання послуг з вивезення ТПВ

Послуги із поводження з твердими побутовими відходами жителям сіл 
Стрийської ТГ  надаються  з наступною періодичністю:
- Збір, вивезення та захоронення відходів з багатоквартирних будинків –                                     
3 рази на місяць ( смт. Дашава, с. Жулин (поселення Дружба);
- Збір, вивезення та захоронення відходів з житлових будинків з присадибними 
ділянками (приватний сектор) – 2 рази на місяць, відповідно до графіку 
вивезення ТПВ;
- Збір, вивезення та захоронення відходів від житлових будинків з 
присадибними ділянками (приватний сектор) с. Добрівляни – 1 раз в тиждень;

Обґрунтування причин зміни тарифу

Діючий тариф на послуги з вивезення ТПВ, який затверджений рішеннями 
відповідних сільських рад та введений в дію з жовтня 2018 року  в розмірі   
116,79 грн за м³ тобто 10,50 грн з особи, для підприємства є збитковим.
         Розміщення та захоронення ТПВ здійснюється на Стрийському полігоні 
твердих побутових відходів, який розташований за адресою: м. Стрий,                 
вул. Нижанківського на підставі договору № 1С від 14.05.2021 року з ТзОВ 
«Грінера Стрий» та становить 164,52 грн. за 1 тону ТПВ в т.ч. ПДВ.



Причиною підняття тарифу на послуги з поводження з твердими 
побутовими  відходами є невідповідність діючих тарифів фактичним витратам, 
яке  несе підприємство у своїй діяльності. 

Основними причинами невідповідності фактичної собівартості діючого 
тарифу є: 
- зростання мінімальної заробітної плати з 3723,00 грн. до 6000,00 грн., тобто на 
60%;
- збільшення ціни на дизпаливо з 20,00 грн./л (без ПДВ) до 25,00 грн./л. (без 
ПДВ), тобто на 10 %.
- укладення договорів на надання послуг з вивезення ТПВ та оплата у обсязі 
74%,  що відображає небажання мешканців укладати договори.

- збільшення обсягів ТПВ за рахунок того, що споживачі вже знають і вміють як 
користуватись даними послугами, але не хочуть за це оплачувати . 

- у діючому тарифі повністю відсутня інвестиційна складова, яка б 
забезпечувала капітальні інвестиції на придбання нових та модернізацію 
існуючих основних засобів. На сьогодні Рішенням виконавчого комітету 
Стрийської міської ради  № 159 від 20 травня 2021 року погоджено інвестиційну 
програму ФОП Колега Мар’яна Ігорівна на 2021-2026 роки,  як обов’язкової 
складової структури  встановлюваного тарифу.

- Рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради № 112 від 15.04.2021 
року затверджено норми надання послуг з поводження з побутовими відходами 
в населених пунктах Стрийської ТГ, якими передбачено збільшення норм 
утворення ТПВ в рік з1,08 до 1,24 м³ з особи.

 

 



 Структура витрат планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами 
(послуг з вивезення твердих побутових відходів) на території сіл

 Стрийської міської ради  

Плановий перід 2021 рік

№  Тверді 
побутові 

відходи усього, 
грн

грн/т грн/м3

1. Матеріальні витрати 
(пальне,запчастини) 2218450,22 234,29 46,86

2. Прямі витрати з оплати праці        167040,00     169,72  33,94

3. Інші прямі витрати: 608977,56       64,31  12,86

4. Загальновиробничі витрати 493476,80 52,11 10,43

5. Всього виробничої собівартості  4927944,58  520,43      104,09

6. Адміністративні витрати   518192,03    54,72       10,94

7. Витрати із збуту послуг  555207,78   58,63       11,73

      8. Всього: 6001245,29     633,78      126,76

9. Плановий прибуток        415315,35       43,75          8,75

10 Разом         6415560,74 677,53       135,51

11.

Вартість послуг з поводження з 
побутовими відходами 
(вивезення твердих побутових 
відходів та захоронення на 
території сілСтрийської  
міської ради) 

6415560,74  677,53 135,51

12.

Обсяг послуг з поводження з 
побутовими відходами 
(вивезення твердих побутових 
відходів на території сіл 
Стрийської  міської ради), т 

 9469 47344,4



13.

Тариф на послуги з 
поводження з побутовими 
відходами (вивезення твердих 
побутових відходів на території 
сіл Стрийської міської ради) 
без ПДВ 

5117360,94 540,43 108,09

14. ПДВ 20% 1023472,19 108,09  21,62

15

Тариф на послуги з 
поводження з побутовими 
відходами (вивезення твердих 
побутових відходів на території 
сіл Стрийської міської ради) з 
ПДВ

6140833,13 648,52 129,71

16.

Тариф на послуги з 
поводження з побутовими 
відходами (вивезення твердих 
побутових відходів на території 
сіл Стрийської міської ради) 
без ПДВ

1298199,80 137,10 27,42

17

Тариф на поводження з 
побутовими відходами 
(захоронення) згідно договору) з 
ПДВ

1557839,76 164,52 32,90

18
Тариф на послуги з поводження з 
побутовими відходами  (вивезення  
та захоронення.)

7698672,89  813,04 162,61

Вивезення твердих побутових відходів на території сіл Стрийської міської ради

Населення сіл 
Стрийської міської 

ради

Бюджетні установи і 
організації Інші споживачі

Діючий тариф
(з ПДВ)
грн/т
грн/м3 

583,95
116,79

791,95
158,35

826,20
165,24

Плановий тариф
(з ПДВ)
грн/т
грн/м3

813,04

162,61

813,04

162,61

813,04

162,61
Ріст тарифу

 

            в 1,39 раз
          

                    



Вартість послуг на вивезення побутових відходів на 1 особу/міс.

1. Діюча вартість послуг (з ПДВ), грн/особа                 10,50
2. Планова вартість послуг (з ПДВ), грн./особа                 16,80
3. Ріст вартості                 1,6 рази
Причинами зміни тарифів на дані послуги є те, що існуючі тарифи необхідно 
привести у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме Постанови 
Кабінету Міністрів від 26.07.2006 р. №1010 в редакції Постанови КМ України 
від 27.03.2019 р. №318. 

Порівняльний аналіз тарифу за період з 2018 року:

2018 рік (без ПДВ) 2021 рік (без ПДВ) Ріст, 
Заробітна плата            15,56 грн/м3          37,15грн/м3            2,4

Дизпаливо             20,00          25,00            1,6

Послуги 
сміттєзвалища

           135,42 грн/т          137,10 грн/т            1,1

Норми накопичення 
ТПВ 
м3на 1 особу на рік

          
1,08           1,24 1,15

Через постійний ріст витрат за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 5 місяців 2021 року підприємство отримало збитки. Крім того, на 
підприємстві постійно бракує обігових коштів, що може призвести до 
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства та 
обов’язкових платежів до бюджету. 

На підставі вищезазначеного, з метою забезпечення належного рівня та 
своєчасності надання послуг з поводження з побутовими відходами необхідно 
переглянути чинні тарифи та привести їх у відповідність до економічно 
обґрунтованих витрат підприємства.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись в ФОП Колега М.І. за   
адресою: с. Стрілків, вул. Горішня. 30 ( заїзд в с. Фалиш).

Пропозиції та зауваження щодо встановленого тарифу просимо надавати у 
письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дня опублікування 
повідомлення в ФОП Колега М.І. ( м. Стрий, вул. Заньковецької, 23)  
тел.(03245) 32-5-84, 0996326061, електронна пошта kolega2017@ukr.net)

Фізична особа-підприємець                                                        М.І.Колега

mailto:kolega2017@ukr.net

