
   

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про встановлення ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”
тарифів на послуги із захоронення
побутових відходів

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2 
пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пунктом  2  частини  3  статті  4  Закону  України  “Про  житлово-комунальні 
послуги”,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  “Про  затвердження 
Порядку  формування  тарифів  на  послуги  з  поводження  з  побутовими 
відходами”  від  26  липня  2006  року  №  1010  (зі  змінами),   наказом 
Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України  від  05  червня  2018  року  №  130  “Про  затвердження  Порядку 
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 
з  обґрунтуванням  такої  необхідності”,  наказом  Міністерства  розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 
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”  та  на  підставі  звернення 
ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  від  31  липня  2019  року  №  310  Виконавчий  комітет 
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Встановити  ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  тариф  на  послугу із  захоронення 
побутових  відходів  на  рівні  270,60  грн/т  (з  ПДВ)  за  структурою згідно  з 
додатком.

2. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова  Андрій РАЙКОВИЧ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___”____________ 2019 року № __

СТРУКТУРА
тарифу на послугу із захоронення побутових  відходів 

ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" 

№ з/п Показники Плановий період
всього, тис. грн грн/куб. м грн/т

1 Виробнича собівартість, 
усього, у тому числі: 

14668,34 42,57 164,34

1.1 прямі матеріальні витрати, 
у тому числі: 

2701,52 7,84 30,27

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 1540,60 4,47 17,26
1.1.2 матеріали для ремонту засобів 

механізації
36,72 0,11 0,41

1.1.3 електроенергія на 
технологічні потреби

72,64 0,21 0,81

1.1.4 доставка ґрунту 1022,76 2,97 11,46
01.01.
05

інші прямі матеріальні 
витрати

28,80 0,08 0,32

1.2 прямі витрати на оплату 
праці

1527,32 4,43 17,11

1.3 інші прямі витрати, у тому 
числі: 

5386,56 15,64 60,35

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 
працівників

336,01 0,98 3,76

1.3.2 амортизація виробничих 
основних засобів та 
нематеріальних активів, 
безпосередньо пов'язаних з 
наданням послуги

14,96 0,04 0,17

1.3.3 витрати на здійснення заходів 
системи моніторингу та 
заходів екологічної  безпеки

8,70 0,03 0,10

1.3.4 витрати на здійснення заходів 
з рекультивації

0,00 0,00 0,00

1.3.5 інші прямі витрати 5026,89 14,59 56,32
1.4 Загальновиробничі витрати 5052,94 14,66 56,61
2 Адміністративні витрати 1973,64 5,73 22,11
3 Витрати на збут 889,64 2,58 9,97
4 Усього витрат повної 

собівартості
17531,62 50,88 196,41



2
Продовження додатка

5 Планований прибуток 2596,2 7,53 29,09
5.1 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)
1840,22 5,34 20,62

5.2 дивіденди 262,97 0,76 2,95
5.3 відрахування до резервного 

фонду
87,70 0,25 0,98

5.4 податок на прибуток 405,31 1,18 4,54
6 Вартість захоронення 

побутових відходів для 
споживачів

20127,77 58,41 225,50

7 Обсяг послуги з захоронення 
побутових відходів 
(тис. куб.м, тис. т)

х 344,57 89,26

8 Тариф на послугу із 
захоронення побутових 
відходів, без ПДВ

20127,77 58,41 225,50

9 ПДВ 4025,55 11,68 45,10
10 Тариф на послугу із 

захоронення побутових 
відходів, з ПДВ для всіх 
категорій споживачів

24153,32 70,09 270,60

Директор департаменту - начальник 
управління економіки департаменту 
з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій Маріанна МОРКВА



Доопрацьований 28.08.2019

   

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про встановлення ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”
тарифів на послуги із захоронення
побутових відходів

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2 
пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пунктом  2  частини  3  статті  4  Закону  України  “Про  житлово-комунальні 
послуги”,  постановою Кабінету Міністрів України від  26 липня 2006 року 
№  1010  “Про  затвердження  Порядку  формування  тарифів  на  послуги  з 
поводження  з  побутовими відходами”  (зі  змінами),  наказами  Міністерства 
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України 
від 05 червня 2018 року  № 130 “Про затвердження Порядку інформування 
споживачів  про  намір  зміни  цін/тарифів  на  комунальні  послуги  з 
обґрунтуванням такої необхідності”, від 12 вересня 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” та  на підставі звернення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” від 31 липня 
2019 року № 310 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Встановити  ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  тариф  на  послугу із  захоронення 
побутових відходів  на  рівні  254,14  грн/т (з  ПДВ)  за  структурою згідно  з 
додатком.

2. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова  Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Москаленко 24 47 74



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___”____________ 2019 року № __

СТРУКТУРА
тарифу на послугу із захоронення побутових  відходів 

ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" 

№ з/п Показники Плановий період
всього, тис. грн грн/куб. м грн/т

1 2 3 4 5
1 Виробнича собівартість, 

усього, у тому числі: 
14668,34 42,57 164,34

1.1 прямі матеріальні витрати, 
у тому числі: 

2701,52 7,84 30,27

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 1540,60 4,47 17,26
1.1.2 матеріали для ремонту засобів 

механізації
36,72 0,11 0,41

1.1.3 електроенергія на 
технологічні потреби

72,64 0,21 0,81

1.1.4 доставка ґрунту 1022,76 2,97 11,46
1.1.5 інші прямі матеріальні 

витрати
28,80 0,08 0,32

1.2 прямі витрати на оплату 
праці

1527,32 4,43 17,11

1.3 інші прямі витрати, у тому 
числі: 

5386,56 15,64 60,35

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 
працівників

336,01 0,98 3,76

1.3.2 амортизація виробничих 
основних засобів та 
нематеріальних активів, 
безпосередньо пов'язаних з 
наданням послуги

14,96 0,04 0,17

1.3.3 витрати на здійснення заходів 
системи моніторингу та 
заходів екологічної  безпеки

8,70 0,03 0,10

1.3.4 витрати на здійснення заходів 
з рекультивації

0,00 0,00 0,00

1.3.5 інші прямі витрати 5026,89 14,59 56,32
1.4 Загальновиробничі витрати 5052,94 14,66 56,61
2 Адміністративні витрати 1941,99 5,64 21,76
3 Витрати на збут 121,39 0,35 1,36
4 Усього витрат повної 

собівартості
16731,71 48,56 187,45



2
Продовження додатка

1 2 3 4 5
5 Планований прибуток 2171,5 6,30 20,62
5.1 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)
1840,22 5,34 20,62

5.2 податок на прибуток 331,24 0,96 3,71
6 Вартість захоронення 

побутових відходів для 
споживачів

18903,17 54,86 211,78

7 Обсяг послуги з захоронення 
побутових відходів 
(тис. куб.м, тис. т)

х 344,57 89,26

8 Тариф на послугу із 
захоронення побутових 
відходів, без ПДВ

18903,17 54,86 211,78

9 ПДВ 3780,63 10,97 42,36
10 Тариф на послугу із 

захоронення побутових 
відходів, з ПДВ для всіх 
категорій споживачів

22683,8 65,83 254,14

Директор департаменту - начальник 
управління економіки департаменту 
з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій Маріанна МОРКВА
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