
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      __16.05.2018___                                                                                                  № _163_

 м. Лиман

Про  встановлення  тарифу  на

послуги  з  вивезення  та

розміщення  твердих  побутових

відходів  КП  “Лиманський

“Зеленбуд”

Розглянувши  звернення   КП “Лиманський  “Зеленбуд”  та  наданого  розрахунку

тарифу  на надання послуг з вивезення та розміщенню твердих побутових відходів  по

державному секторів м. Лиман та на території Лиманської об'єднаної територіальної

громади  , після публічного розгляду даного питання, на підставі постанови Кабінету

Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 “Про затвердження Порядку формування

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, рішення виконавчого комітету

Лиманської міської ради від 21.02.2018 №32 “Про затвердження норм  надання послуг

для  вивезення  твердих  побутових   відходів  для  населених  пунктів  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки”,  керуючись п. 2 ст. 28 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення та розміщення побутових відходів для

споживачів  послуг  КП “Лиманський “Зеленбуд” та ввести їх в дію з 1 липня 2018

року, після  опублікування в газеті “Зоря” та на офіційному сайті Лиманської міської

ради.

1.1    Вивезення твердих побутових відходів,  а  саме:  вивезення твердих побутових

відходів від населення Лиманської об’єднаної територіальної громади у розмірі 69,63

грн.  за  1  м3,  вивезення  твердих  побутових  відходів  від  бюджетних  установ  та

організацій Лиманської об’єднаної територіальної громади у розмірі 76,27 грн. за 1

м3,   вивезення твердих  побутових відходів  від  інших юридичних осіб  Лиманської

об’єднаної територіальної громади у розмірі 99,48 грн. за 1 м3, додатки 1,2,3

1.2.  Розміщення  твердих  побутових  відходів  на  території   Лиманської  об’єднаної

територіальної громади у розмірі 24,47 грн. за 1 м3, додаток 4.



2.   Рішення   виконавчого  комітету   Лиманської  міської  ради  міської  ради  від

17.12.2014  року  № 329 “Про встановлення  тарифу  на  надання  послуг  з  вивозу  та

розміщенню твердих побутових відходів КП “Лиманський “Зеленбуд”, від 17.08.2016

№278  “Про  встановлення  тарифу  на  розміщення  твердих  побутових  відходів  для

юридичних осіб”  вважати такими які втратили чинність.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського

голови Драча Ю.А.

Міський голова                                                                        П.Ф. Цимідан



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

______16.05.2018_____№____163________

РОЗРАХУНОК

плати за послуги з вивозу твердих побутових відходів для населення Лиманської об’єднаної територіальної громади

Показники

Виробнича собівартість

Всього витрат
Разом Разом

вивезення та розміщення ТПВ м3 54710,60

Всього витрат грн. 983823,51 814898,09 0,00 1798721,60 183285,17 1982006,76 160664,24 12340,91 2155011,92

в т.ч.

 - амортизація грн. 0,00 0,00 160,32 126,65 286,97

 - ПММ грн. 687265,18 687265,18 687265,18 687265,18

 - матеріали та запчастини грн. 296558,33 296558,33 296558,33 296558,33

- ФОП грн. 667949,25 667949,25 147440,30 815389,55 124099,49 8042,20 947531,24

- нарахування на ФОП грн. 146948,84 146948,84 32436,87 179385,70 27301,89 1769,28 208456,87

- податки та збори грн. 0,00 0,00

- інші витрати грн. 3408,00 3408,00 9102,54 2402,78 14913,32

- собівартість грн./м3 39,39

- собівартість розміщення ТПВ грн./м3  17,00

Загальна собівартість грн./м3 56,39

рентабельність  2,9% грн./м3 1,64

вартість з рентабельністю грн/м3 58,02

ПДВ 20% грн./м3 11,60

Вартість з ПДВ грн/м3 69,63

Плата за послуги з вивозу твердих побутових відходів з 1 проживаючого в місяць складає:

 69,63грн*2,334м3: 12 міс= 13,54 грн/м3

69,63 грн.*1,615 м3:12 міс= 9,37 грн/м3

Керуючий справами                                                                                                                                  Р.О.Малий
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Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

_____16.05.2018______№___163_________

РОЗРАХУНОК

Показники

Виробнича собівартість

Всього витрат
Разом Разом

вивезення та розміщення ТПВ м3 54710,60

Всього витрат грн. 922448,51 814898,09 0,00 1737346,60 183285,17 1920631,76 160664,24 12340,91 2093636,92

в т.ч.

 - амортизація грн. 0,00 0,00 160,32 126,65 286,97

 - ПММ грн. 687265,18 687265,18 687265,18 687265,18

 - матеріали та запчастини грн. 235183,33 235183,33 235183,33 235183,33

- ФОП грн. 667949,25 667949,25 147440,30 815389,55 124099,49 8042,20 947531,24

- нарахування на ФОП грн. 146948,84 146948,84 32436,87 179385,70 27301,89 1769,28 208456,87

- податки та збори грн. 0,00 0,00

- інші витрати грн. 3408,00 3408,00 9102,54 2402,78 14913,32

- собівартість грн./м3 38,27

грн./м3  17,00

Загальна собівартість грн./м3 55,27

рентабельність  15% грн./м3 8,29

вартість з рентабельністю грн/м3 63,56

ПДВ 20% грн./м3 12,71

Вартість з ПДВ грн/м3 76,27

Керуючий справами                                                                                                                      Р.О.Малий

плати за послуги з вивозу твердих побутових відходів для бюджетних установ  та організацій Лиманської об’єднаної 
територіальної громади
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Додаток 3

до рішення виконавчого комітету
_____16.05.2018______№___163_________

РОЗРАХУНОК

плати за послуги з вивозу твердих побутових відходів для  інших юридичних осіб Лиманської об’єднаної територіальної громади

Показники

Виробнича собівартість

Всього витрат
Разом Разом

вивезення та розміщення ТПВ м3 54710,60

Всього витрат грн. 922448,51 814898,09 0,00 1737346,60 183285,17 1920631,76 160664,24 12340,91 2093636,92

в т.ч.

 - амортизація грн. 0,00 0,00 160,32 126,65 286,97

 - ПММ грн. 687265,18 687265,18 687265,18 687265,18

 - матеріали та запчастини грн. 235183,33 235183,33 235183,33 235183,33

- ФОП грн. 667949,25 667949,25 147440,30 815389,55 124099,49 8042,20 947531,24

- нарахування на ФОП грн. 146948,84 146948,84 32436,87 179385,70 27301,89 1769,28 208456,87

- податки та збори грн. 0,00 0,00

- інші витрати грн. 3408,00 3408,00 9102,54 2402,78 14913,32

- собівартість грн./м3 38,27

- собівартість розміщення ТПВ грн./м3  17,00

Загальна собівартість грн./м3 55,27

рентабельність  50% грн./м3 27,63

вартість з рентабельністю грн/м3 82,90

ПДВ 20% грн./м3 16,58

Вартість з ПДВ грн/м3 99,48

Керуючий справами                                                                                                                        Р.О. Малий
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Прямі 

матеріальні 

витрати

Прямі на 

оплату 

праці

Інші прямі 

витрати
Разом

Загально 

виробничі
Разом

розміщення ТПВ м3 54710,60

Всього витрат грн. 329539,20 54508,23 439832,03 823879,46 31956,53 855835,99 9847,58 929885,14

в т.ч.

- ФОП грн. 44678,88 44678,88 44678,88 8042,20 102360,88

- нарахування на ФОП грн. 9829,35 9829,35 9829,35 363,71 21113,82

- податки та збори грн. 439832,03 439832,03 22983,17 462815,20 462815,20

- інші витрати грн. 329539,20 329539,20 8973,36 338512,56 1441,67 343595,24

- собівартість грн./м3 17,00

рентабельність 20% 3,40

ПДВ 20% 4,08

24,47

Додаток 4

до рішення виконавчого  комітету

______16.05.2018_____№______163______

РОЗРАХУНКОВА СОБІВАРТІСТЬ
на послуги з розміщення твердих побутових відходів по КП «Лиманський «Зеленбуд» на території  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади

Показники
одиниця 

виміру

Виробнича собівартість Адміністра

тивні 

витрати                     

6%

Витрати 

на збут   

3%

Всього витрат

64201,57

49639,80

Вартість размещення  1 куб.м. ТПВ з  рентабельністью і ПДВ

Керуючий справами                                                                                                           Р.О. Малий

10920,76

3641,01


