
ДП «Будпослуги №2» доводить до відома споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів 

На виконання наказу Мінрегіонбуду від 30.07.2012 № 390 „Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації 
про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції територіальних громад”, ДП «Будпослуги №2» доводить до відома споживачів інформацію про 
розмір планового тарифу на збір та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). Тариф на послуги з вивезення ТПВ розраховано 
на основі економічно обґрунтованих планових витрат з урахуванням капіталовкладень та податку на додану вартість згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 
з ТПВ» 

    
ДП«Будпослуги№2» 

  
 

Розрахунок витрат на збір та вивезення 1м³ ТПВ на 2014 р. 

Назва статтей витрат 
на 
1м³ 
грн. 

1. Витрати на оплату праці     4.92 
2. Матеріальні витрати     16.07 
3. Внески на загальнообов'язкове страхування 37,66% 1,85 
4. Планові витрати на запчастини   0.88 
5. Оренда       0.17 
6.Загальновиробничі витрати   1.31 
7. Адміністративні витрати     1.85 
8.Витрати пов'язані зі збутом послуг   1.41 
9. Всього планових з операційної діяльності 28.46 

      1.Населення: 
1.1.Планові з операційної діяльності – 28,46 грн. 
       1.2.Витрати на капіталовкладення – 1,42 грн. 
      1.3.ПДВ 20% –  (28,46+1,42)х20% = 5,98 грн. 
ВСЬОГО: 28,46+1,42+5,98 = 35,86 грн./м³ 
Тариф на одного мешканця житлових будинків становить : 
   35,86 грн. х1,75 м³ = 62,76 грн.:12міс.= 5,23 грн. 
   де 1,75м³ норма накопичення ТПВ на кожного мешканця житлового будинку 
   2.Бюджет: 
           2.1. Планові з операційної діяльності – 28,46 грн. 
           2.2. Витрати на капіталовкладення – 4,27 грн. 
           2.3. ПДВ 20% – (28,46+4,27)х20% =6,55 грн. 
ВСЬОГО: 28,46+ 4,27+ 6,55 = 39,28 грн./м³ 
2.Інші : 
           2.1. Планові з операційної діяльності – 28,46 грн. 
           2.2. Витрати на капіталовкладення – 14,23 грн. 
           2.3. ПДВ 20% – (28,46+14,23)х20% =8,54 грн. 
ВСЬОГО: 28,46+ 14,23+ 8,54 = 51,23 грн./м³ 
           Норма утворення ТПВ для I-групи споживачів (населення) затверджена органами місцевого самоврядування в розмірі 

1,75м³ на одну людину в рік, згідно рішення виконавчого комітету Олевської міської ради №77 від 02.03.2011р. 
2. Періодичність надання послуг на вивезення ТПВ згідно графіку, який погоджено з органами місцевого самоврядування. 

Д И Н А М І КА зростання основних складових тарифу на послуги з вивезення ТПВ по ДП «Будпослуги №2» 
Причинами перегляду тарифів на послуги з вивезення побутових відходів є те, що за період дії попереднього тарифу з 27.07. 

2011року значно  зросла вартість електроенергії, підвищився рівень мінімальної заробітної плати з 941,00грн. до 1218 грн. З травня 
мінімальна заробітна  плата проіндексована на 3% інфляції до 1254,54 грн.  Вартість паливно-мастильних матеріалів зросла більш, 
як на  74,44% відсотків.  

 Таким чином, необхідність підвищення тарифів пов’язана з необхідністю приведення тарифів на послуги з вивезення ТПВ 
до рівня економічно обґрунтованих, у зв’язку із значним збільшенням цін і тарифів на паливно-енергетичні і матеріальні ресурси, 
підвищенням мінімального рівня заробітної плати. Фінансовий стан ДП «Будпослуги № 2», що склався на даний момент, може 
привести до зміни графіка  надання послуг з вивезення ТПВ, а також до неможливості своєчасно розраховуватися за використанні 
ПММ, що може призвести до накопичення сміття на вулицях міста Олевськ,  приватних господарствах, підприємствах. Діючі 
тарифи на послуги з вивезення ТПВ на даний час вже не покривають зростання цін на ПММ,  електроенергію, матеріали та інші 
послуги, тобто є збитковими.  

Середній відсоток підвищення тарифу складає 74,28% 
Пропозиції і зауваження приймаються з дня опублікування даної статті до 22.09.2014р., за адресою: вул. Промислова, 

27 м.Олевськ , Житомирська обл. 11001 
 

Адміністрація ДП « Будпослуги №2 » 


