


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:

1. Встановити  Приватному підприємству «Обухівміськвторресурси»  тарифи на
послуги поводження з побутовими відходами  на території Обухівської міської об’єднаної
територіальної громади, згідно з додатком 1.  

2. Встановити  Приватному  підприємству  «Обухівміськвторресурси»   структуру
тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів, згідно з додатком .

3. Встановити,  що Приватне  підприємство «Обухівміськвторресурси»,  здійснює
нарахування  оплати  за  послуги  з  поводження  з  побутовими відходами  для  споживачів,  з
урахуванням  тарифів,  що  встановлені  пунктом  1  цього  рішення  та  чинних  річних  норм
надання послуг,  які  були встановлені  рішенням виконавчого комітету Обухівської  міської
ради, згідно з чинним законодавством України.

4. Рішення   набуває  чинності  з  моменту  його  оприлюднення  на  вебсайті
Обухівської  міської  ради,  з  урахуванням  особливостей,  що  передбачені  чинним  Законом
України «Про житлово-комунальні послуги».

5. Рішення  виконавчого комітету Обухівської міської ради  від 06.12.2018 №642
«Про  встановлення  Приватному  підприємству  «Обухівміськвторресурси»   скоригованих
тарифів  на  послуги із  вивезення    побутових відходів   від  мешканців  багатоквартирних
житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності,
мешканців  приватного сектора  на території Обухівської міської ради», продовжує діяти до
моменту застосування тарифів, встановлених цим рішенням.

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника
Обухівського міського голови Верещака А.М.

         
         Міський голова                                                                 О.М.Левченко 

               вик: Жевага О.О.

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  Обухівської міської ради 

від  08.10.2020  № 529
ТАРИФИ

На послуги поводження з побутовими відходами на території Обухівської міської ради, які
надаються Приватним підприємством «Обухівміськвторресурси»

Для Населення, бюджетних установ, інших споживачів

№ з/
п

Види побутових відходів
Всього

грн/куб.м
(з ПДВ)

у т.ч. за послугами
вивезення
грн/куб.м
(з ПДВ)

Захоронення
грн/куб.м
(з ПДВ)

1 Тверді побутові відходи 193,15 170,97 22,18

2 Великогабаритні  відходи 255,66 239,82 15,84

3 Ремонтні відходи 454,65 337,84 116,81



Примітка:
Розмір плати за послуги з  поводження з  побутовими відходами для населення, яке

мешкає у багатоквартирних житлових будинках на території Обухівської міської об’єднаної
територіальної  громади,  рахується  виходячи з  річних норм надання  послуг,  встановлених
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради  міської ради  від 05.11.2019 №
«Про  затвердження  норм  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  території
Обухівської міської ради»:

Тверді побутові відходи
193,15грн/м³ * 1,678м³/люд. на рік/12 міс. = 27,01 грн/міс. з 1 особи  (з ПДВ).
Великогабаритні побутові відходи
255,66 грн/м³ * 0,124 м³/люд. на рік/12 міс. =2,64 грн/міс. з 1 особи  (з ПДВ).
Ремонтні відходи
454,65* 0,0012 м³/люд. на рік/12 міс. =0,05 грн/міс. з 1 особи  (з ПДВ).
Всього  місячна  плата  за   послуги  поводження  з  побутовими  відходами (твердими

побутовими,  великогабаритними,  ремонтними)  у  багатоквартирних  житлових  будинках  з
наявністю усіх видів благоустрою складає  (27,01+2,64+0,05)= 29,70 грн в місяць  з 1 особи
(з ПДВ). 

Розмір  місячної  плати  за  послуги  з  поводження  з  побутовими  відходами  для
населення, яке мешкає в житлових будниках індивідуальної забудови (будинки приватного
сектору),  з  присадибною  ділянкою  на  території  Обухівської  міської  об’єднаної
територіальної  громади,  рахується  виходячи з  річних норм надання  послуг,  встановлених
рішенням  виконавчого  комітету  Обухівської  міської  ради  від  05.11.2019  №  «Про
затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської
міської ради»:

193,15грн/м³ * 1,473м³/люд. на рік /12 міс. = 23,71 грн в місяць на 1 людину  (з ПДВ).

Заступник міського голови,
керуючий справами  виконавчого комітету  
Обухівської міської ради         В.І.Рогоза

В.о.начальника відділу  житлово-комунального 
господарства та транспорту виконавчого комітету  
Обухівської міської ради                                                             О.О.Жевага



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету  Обухівської міської ради 

від  08.10.2020  № 529

Структура тарифів ПП «Обухівміськвторресурси»
 на послуги поводження з побутовими відходами

№з/п Показники

Тверді побутові відходи 
(ТПВ)

Великогабаритні 
побутові відходи (ВГВ) Ремонтні відходи

Усього тис.грн.
(без ПДВ) грн/м3

Усього 
тис.грн. (без 
ПДВ) грн/м3

Усього 
тис.грн. 
(без ПДВ) грн/м3

А Б 10 11 10 11 10 11

1

Виробнича 
собівартість, 
усього, зокрема: 7742,84

109,25
469,78 159,33 6,58 230,59

1.1

прямі 
матеріальні 
витрати, 
зокрема: 1 398,89 19,74 99,80 33,85 1,10 38,57

1.1.1

паливно-
мастильні 
матеріали 1 040,18 14,68 70,88 24,04 0,95 33,43

1.1.2

матеріали для 
ремонту засобів 
механізації 358,72 5,06 28,92 9,81 0,15 5,14

1.2
прямі витрати 
на оплату праці 2 946,50 41,57 202,42 68,65 3,80 133,39

1.3

інші прямі 
витрати, 
зокрема: 3 105,54 43,82 155,42 52,71 1,55 54,51

1.3.1

єдиний внесок 
на 
загальнообов'язк
ове державне 
соціальне 
страхування 
працівників 648,23 9,15 44,53 15,10 0,84 29,35



1,3.2

амортизація 
основних 
виробничих 
засобів та 
нематеріальних 
активів, 
безпосередньо 
пов'язаних із 
наданням 
послуги 914,12 12,90 31,85 10,80 0,31 10,82

1.3.3
інші прямі 
витрати 1 543,20 21,77 79,03 26,81 0,40 14,34

1.4
Загальновиробн
ичі витрати 291,90 4,12 12,14 4,12 0,12 4,12

2
Адміністративні
витрати 698,15 9,85 29,04 9,85 0,28 9,87

3 Витрати на збут 372,81 5,26 15,51 5,26 0,15 5,27

4
Інші операційні 
витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Фінансові 
витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
ЗАХОРОНЕНН
Я 1309,66 18,48 38,92 13,20 2,77 97,34

7

Усього витрат 
повної 
собівартості 10123,46 142,84 553,25 187,64 9,78 343,07

8
Витрати на 
покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Планований 
прибуток 1 284,10 18,12 74,93 25,41 1,02 35,80

9.1
податок на 
прибуток 231,14 3,26 13,49 4,58 0,18 6,44

9.2

чистий 
прибуток, 
зокрема: 1052,96 14,86 61,45 20,83 0,84 29,36

9.2.1 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.2
резервний фонд 
(капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.3

на розвиток 
виробництва 
(виробничі 
інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9.2.4

інше 
використання 
прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Вартість послуг 
з поводження з 
побутовими 
відходами для 
споживачів 11 407,56 160,96 628,18 213,05 10,80 378,87

11

Обсяг послуг з 
поводження з 
обутовими 
відходами (тис. 
м-3, тис. т): 70 874,10 0,00 2 948,50 0,00 28,50 0,00

12

Тариф на 
послуги з 
поводження з 
побутовими 
відходами без 
ПДВ 0,00 160,96 0,00 213,05 0,00 378,87

13 ПДВ20% 32,19 42,61 75,78

14

Тариф на 
послуги з 
поводження з 
побутовими 
відходами з 
ПДВ 193,15 255,66 454,65

Загальний обєм вивезених твердих побутових відходів для мешканців багатоквартирних 
будинків, бюджетних та комерційних структур — 56 789,3 м.куб.
Загальний обєм вивезених великогабаритних твердих побутових відходів — 2948,5 м.куб.
Загальний обєм вивезених ремонтних твердих побутових відходів — 28,5 м.куб.
Загальний обєм вивезених твердих побутових відходів для мешканців приватного сектору 
— 14084,8 м.куб.

Заступник  міського  голови,
В.І.Рогоза
керуючий справами  виконавчого комітету
Обухівської міської ради

В.о.начальника  відділу   житлово-комунального
О.О.Жевага
господарства та транспорту виконавчого комітету
Обухівської міської ради



Також,  відповідно  до  Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги»,
індивідуальним  споживачам  багатоквартирних  будинків  нараховуватиметься  плата  за
абонентське обслуговування.

Витрати всього:                                                                                      439456, 18
Витрати на оплату праці персоналу                                                      314211,62
Витрати на відрахування на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування                                                          69126, 56
Витрати на виготовлення розрахункових документів 
про оплату послуг                                                                                   56118,00
Кількість абонентів                                                                                9710
Абонплата в місяць                                                                                3, 77
ПДВ 20%                                                                                                  0,75
Абонентська плата                                                                                  4.53

Генеральний директор 

ПП «Обухівміськвторерсурси»                                  ___________________/А.О. Полатьян/


