
Оголошеня 

про змінутарифів на послугиповодження з твердимипобутовимивідходами 
(яка включаєвивезення) виконавцюпослуг - Печеніжинський комбінат 

комунальних послуг 

 

На виконання наказів Міністерства розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження 
Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 
послуги з обґрунтуванням такої необхідності» та від 12.09.2018 №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» 

повідомляємо, що Печеніжинський комбінат комунальних послугпланує змінити 
тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами на території населених 
пунктів Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. 

 

Періодичність надання послуг з поводження з побутовими відходами: 
Послуги з поводження з побутовими відходами на території Печеніжинської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади надаються з наступною 
періодичністю: 

Населений пункт День місяця 

смт.Печеніжин Другий та четвертий четвер місяця 

с.Молодятин Перший та третій вівторок місяця 

с.Марківка Перший та третій понеділок місяця 

с.Рунгури Перший та третій понеділок місяця 

с.Слобода Перша та третя п’ятниця місяця 

с.Княждвір Другий та четвертий понеділок місяця 

с.Кийданці Друга та четверта середа місяця 

с.Малий Ключів Перша та третя середа місяця 

Нагадуємо, що згідно ст.152 КУпАП за відсутність договору на вивіз ТПВ 
настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу: для громадян – до 1360 
грн., для підприємців – до 1700 грн. 

Рекомендуємо укласти договір з Печеніжинським ККП щодо організованого 
вивозу ТПВ. 

 

СТРУКТУРА 

тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами, яка включає 
вивезеннявідходів, що надається  

Печеніжинськимкомбінатом комунальних підприємств 

№ 
з/п 

Складова 
Код 

рядка 

Планований період 

усього, 
тис. грн. грн./м3

 грн./т 

І II III IV V VI 

Усього планові витрати з операційної 
діяльності, у т. ч: 001    

1 Планова собівартість реалізації послуг 002 563 390,79 188,13 545,38 

1.1 Прямі матеріальні витрати 003 141 908,19 46,79 137,37 

1.2 Прямі витрати з оплати праці 004 311 718,00 104,53 301,76 



1.3 Інші прямі витрати 005 75 537,96 25,33 73,12 

2 Адміністративні витрати 007 34 226,64 11,48 33,13 

Обсяг послуги з захоронення побутових відходів 
(м3, т) 019 Х 2994,7 1048 

Тариф на послугу з поводження з побутовими 
відходами, без ПДВ 

020 563 390,79 188,13 545,38 

ПДВ 20% 021 112 678,16 37,63 109,08 

Тариф на послугу з поводження з побутовими 
відходами, з ПДВ 

022 676 068,95 225,76 654,46 

 

Обґрунтування зміни тарифу 
Тарифне регулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють захоронення 

побутових відходів, здійснюють органи місцевого самоврядування відповідно до 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-

комунальні послуги» (у новій редакції, що діє з 01.05.2019 р.). 
Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги» 

виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на 
виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, 
уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. 

 

Розрахунок тарифу здійснено у відповідності до постанови КМУ від 
26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами» (зі змінами та доповненнями, які набули 
чинності 01.05.2019 р.). 

 

Щорічний обсяг побутових відходів, що вивозятьсяПеченіжинським 
комбінатом комунальних підприємств складає понад 2994,7 м3або 1048т. 

 

Захоронення відходів здійснюється на полігоні, який розташовано за адресою: 
м.Івано-Франківськ. 

 

Причиною зміною тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами є 
необхідність приведення їх до економічно обґрунтованих показників та у 
відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв’язку із запровадженням 
на території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади роздільного збирання 
побутових відходів.  

 

Тарифи оновлювались востаннє на підставі рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади від 21.01.2019р. 
№4. 

 

При розрахунку тарифів на плановий період ураховано:  
1) прогнозовану згідно Закону України про Державний бюджет України на 

2020 рік зміну розмірів мінімальних заробітних плат у 2020 бюджетному році; 
2) показники інфляції на 2020 рік; 
3) індекси зміни цін виробників промислової продукції (використовуються для 

розрахунку паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів, 
необхідних для здійснення операційної діяльності щодо вивезення, захоронення 



побутових відходів на території Печеніжинськоїоб’єднаної територіальної громади 
потужностями Печеніжинського комбінату комунальних підприємств). 

 

Після проходження процедури узгодження розрахунків тарифу, планова вартість 
послуг з поводження з побутовими відходами, яка включає вивезення побутових 
відходів, буде складати: 

№ 
з/п 

Найменування категорії 
споживачів 

Діючий 
тариф, 
грн./м3 

Новий 
тариф, 
грн./м3 

Розмір плати, 
грн./місяць 

Різниця 

(%) 
Діючий 
тариф 

Новий 
тариф 

1 
Будинки садибного типу 

(населення) 103,67 131,94 103,67 131,94 1,27 

2 Бюджетні установи 224,95 286,44 224,95 286,44 1,27 

3 
Інші юридичні особи та 

суб’єкти господарювання 
267,23 340,54 267,23 340,54 1,27 

 

Пропозиції та зауваження до запланованої зміни розрахунку тарифів на 
поводження з побутовими відходами приймаються в письмовій формі протягом 7 
календарних днів з моменту публікації цього оголошення за адресою: 78274, Івано-

франківська область, Коломийський район, селище міського типу Печеніжин, вулиця 
Богуна, будинок 20Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади 
тел. (03433)6-45-80 e-mail:pechenigun-kkp@ukr.net 


