
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінера Україна» про намір 
встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 

(збирання та перевезення) на території міста Стрий

У відповідності до рішення виконавчого комітету Стрийської міської 
ради «Про поводження з твердими побутовими відходами на території міста 
Стрий» від 20 травня 2021 року №160 проведено конкурс з визначення 
виконавця на надання послуг з поводження з побутовими відходами 
(збирання , перевезення та захоронення) на  території міста Стрий. 

Відповідно, Товариство з обмеженою відповідальністю «Грінера 
Україна» подало свою конкурсну пропозицію із вартість збирання і 
перевезення твердих побутових відходів в сумі 480,00 грн за 1 (одну) тону та 
вартістю захоронення побутових відходів в сумі 164,52 грн за одну тону. 
Слід вказати, що тариф на захоронення побутових відходів на Стрийському 
полігоні твердих побутових відходів в сумі 164,52 грн за одну тону вже 
затверджено рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради від 17 
березня 2020 року №64. 

Згідно протоколу засідання конкурсної комісії Стрийської міської ради 
від 05.08.2021 №1 та рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради 
Львівської області від 06.08.2021 №256 «Про затвердження результатів 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території міста Стрий» Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Грінера Україна» визнано переможцем конкурсу із ціною 
за вивезення та перевезення твердих побутових відходів в сумі 480,00 грн за 
1 тону. 

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення необхідного обсягу та 
покращення якості послуг, забезпечення стабільної роботи підприємства та 
відповідно належного санітарного стану міста Стрий виникла необхідність 
затвердження тарифу на послуги із збирання та перевезення твердих 
побутових відходів на території міста Стрий в сумі 480,00 грн (чотириста 
вісімдесят гривень 00 коп.) за 1 (одну) тону. 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою: 
м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 32А (абонентський відділ ТОВ 

«Грінера Україна). 
Пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифу просимо подавати 

у письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дня опублікування 
повідомлення в часописі «Гомін волі Стрий» на адресу: 82400, м. Стрий, 
вул. Б. Хмельницького, 32А або на електронну пошту ТОВ «Грінера 
Україна»: m.greenerastryi@gmail.com.

Структура витрат на збирання таперевезенняТПВ з м Стрий

Перевезення ТПВ
 сума на 1 тону



Прямі матеріальні витрати        754 435,63        35,64 
Прямі витрати з оплати праці     2 502 000,00     118,19 
Інші прямі витрати     1 822 491,49        86,09 
Загальновиробничі витрати        387 517,60        18,31 
Виробнича собівартість    5 466 444,72    258,22 
Адміністративні витрати        792 567,10        37,44 
Витрати на збут     1 201 776,00        56,77 
Повна собівартість     7 460 787,82     352,42 
Відсоток рентабельності 13,5
Тариф на вивезення ТПВ без ПДВ 400,00
Тариф на вивезення ТПВ з ПДВ 480,00
Тариф на захоронення ТПВ з ПДВ 164,52
Тариф на вивезення та захоронення ТПВ з ПДВ 644,52
Вартість в місяць для мешканців багатоквартирних будинків, 
грн 25,37
Вартість в місяць для мешканців будинків приватного 
сектору, грн 24,69


