
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
      _____________                                                                                                  № _____ 

 м. Лиман 

Про встановлення тарифу на 
послуги з вивезення твердих 
побутових відходів ФОП 
Зінковський 

 
Розглянувши  звернення  ФОП Зінковського О.В. та наданого розрахунку тарифу 

на надання послуг з вивезення та розміщенню твердих побутових відходів  по 
приватному сектору  м. Лиман, після публічного розгляду даного питання,відповідно 
до протоколу засідання тимчасової комісії для розгляду питання зміни тарифів на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів для споживачів послуг ФОП 
Зінковського О.В. №2 від 05.11.2021 року, на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.07.2006 №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 ч. 2П “а” ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити тарифи на вивезення твердих побутових відходів для споживачів послуг 
ФОП Зінковський та ввести їх в дію з 1 грудня 2021 року, після опублікування в газеті 
“Зоря” та на офіційному сайті Лиманської міської ради, а саме: вивезення твердих 
побутових відходів від населення приватного сектору м. Лиман у розмірі 17,39 грн. з 
однієї людини, вивезення твердих побутових відходів від бюджетних установ та 
організацій Лиманської об’єднаної територіальної громади у розмірі 122,27 грн. за 1 
м3, вивезення твердих побутових відходів від інших юридичних осіб Лиманської 
об’єднаної територіальної громади у розмірі 125,80 грн. за 1 м3 (додаток 1) 
2. Рішення  виконавчого комітету  Лиманської міської ради міської ради від 16.05.2018 
року №162 “Про встановлення тарифу на надання послуг з вивозу твердих побутових 
відходів ФОП Зінковський О.В.”  визнати таким, що втратило чинність 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 

Міський голова       Олександр  ЖУРАВЛЬОВ 



№

Прямі 
матеріальні 

витрати

Прямі на 
оплату праці

Інші прямі Разом
Загально 

виробничі
Разом

Вивезення та розміщення ТПВ м³ 35308,03
Всього витрат грн 2015196,51 559980,00 116561,68 2691738,19 1108015,20 1108015,20 351315,41 0,00 4151068,80
в т.ч.

амортизація грн 35129,68 35129,68 35129,68
ПММ грн 1891856,51 1891856,51 1891856,51
матеріали та запчастини грн 81432,00 81432,00 81432,00
ФОП грн 459000,00 459000,00 0,00 229500,00 688500,00
нарахування на ФОП - 22% 100980,00 100980,00 0,00 50490,00 151470,00
податки та збори грн 0,00 21072,00 21072,00 21072,00
інші витрати грн 123340,00 123340,00 47121,72 47121,72 71325,41 241787,13
собівартість грн./м3 0,00 14820
собівартість розміщення ТПВ грн. 1039821,48 1039821,48 1039821,48
Загальна собівартість грн./м3 117,57

Вивезення та розміщення ТПВ м³ 23909,11
Загальна собівартість грн./м3 117,57
рентабельність 10% грн./м3 11,76
Вартість грн./м3 129,33 17,39

Коефіцієнт норми накопичення на 1 чоловіка складає:
4,42 л /1000 л х 365 дн. = 1,6133 м³

Плата з вивозу ТПВ з 1 проживаючого в місяць складає:
129,33 х 1,6133 / 12 м-ців = 17,39 грн./м-ц

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

РОЗРАХУНОК  
загальної собівартості

плати за послуги вивезення ТПВ у м.Лимані 

Показники Од.виміру

Виробнича собівартість

Адміністратив
ні

Витрати на 
збут

Витрат всього

Розрахунок тарифу вивезення твердих побутових відходів для населення, які мешкають у житлових будинках індивідуальної забудови 
(одноквартирні будинки приватного сектору), з присадибною ділянкою.



Вивезення та розміщення ТПВ м³ 3160,30
Загальна собівартість грн./м3 117,57
рентабельність 4% грн./м3 4,70
Вартість грн./м3 122,27

Вивезення та розміщення ТПВ м³ 8238,62
Загальна собівартість грн./м3 117,57
рентабельність 7% грн./м3 8,23
Вартість грн./м3 125,80

Начальник відділу житлово-комунального господарства Катерина УДОВИЧЕНКО

Керуючий справами
Олександр ПОГОРЕЛОВ

Розрахунок тарифу вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ міста Лиман Донецької області за 1 м³

Розрахунок тарифу вивезення твердих побутових відходів для юридичних осіб за 1 м³






