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МИКОЛАiВСЬКД MICЬKA РАДА

ВI{КОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
МиколаiЪ J\lъ 455

Про внесення змiн до рiшень виконавчого
KoMiTeTy МиколаiвськоТ MicbKoi ради вiд
2I.I1.2019 М |252 <Про встановленнrI
тарифiв на послуги з поводження з
побутовими вiдходами (захоронення) КП
<МиколаiЪкомунтранс) та вiд 22.12.2021j\b l307 кПро встановлення тарифiв на
послугизповодженнязпобутовими
вiдходами (вивезення)>

flа пlдстав1 звернеЕня керiвникiв кп <<Миколаiвкомунтранс) та кп<Обрiй-ЩкП), для можливостi пiдтримання належFIого санiтарного стану уMicTi, вiдповiдно до Порядку формування тарифiв на послуги з поводження з
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УКРаiни кПро мiсцеве самоврядування в yKpaiHi>, виконкомMicbKoi ради

На пiдставi

ВИРIШИВ:

1, Внести зм_ilило п.1 рiшення виконавчого KoMiTery МиколаiЪськоi MicbKoi
радИ вiд 21.1I.2019 Jъ 1252 кПро встановлення тарифiв на послуги зповодження з побутовими вiдходами (захоронення) Кп пй"пооui"комунтранс),
виклавши його в такiй редакцii:

<l.встановити кп кмиколаiъкомунтранс) тарифи на .,ослуги зповодження з побутовими вiдходами (захоронення) на pi"ri - 1,40,92 грн/т та2l,З0 грн/куб.м (струкryра додасться).>i

2, ВнестИ ,Y1"_"- 4О п. 1 рiшення виконавчого KoMiTery МиколаiъсъкоiMicbKoi радИ вiд 22.12.2021 М 1Ъ07 <про встановлення тарифiв на послуги з



поводження з побутовими вiдходами (вивезення)>, викJIавши його в такiй
редакцii:

((1. Встановити пiдприемствам виконавцям послуг з поводженшI зпобутовими вiдходами тарифи на послуги з поводженIUI з побутовимивiдходами (вивезення) в насryпних розмiрч* (.rруктури додаються):

1. 1. КП <МиколаiвкомуЕтранс)):
- вивезення твердих побутових вiдходiв - 1З4,05 грн/куб.м;
- вивезення великогабаритних вiдходiв - l79,46 грн/кф.м;
- вивезення будiвельних вiдходiв - l7g,46 грн/куб^.м;
- вивезення рiдких вiдходiв _ з47,58 грн/куб.м. 

-

1.2. КП <Обрiй-!КП>:
- вивезення твердих побутових вiдходiв - 135,24 грн/куб.м;
- вивезення великогабаритних вiдходiв - 276,79 грrr/куб,м;'
- вивезення будiвельних вiдходiв -254,4з грн/куб-пл;
- вивезеНня рiдкиХ вiдходiв - 234,36 грн/куб.м.>i

lr1дприемств-виконавцiв послуг
споживачiв про змiну тарифiв.

виконанням даЕого рiшення

мiський голова

3. Керiвникам
вiдходiв повiдомити

4. Контролъ за

з вивезення побутових

покJIасти на першого
застуtrника мlського голови Лукова В.Щ.

о. сенкЕвиtIl,xl?lт;f^



ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення викоЕкому

MicbKoi ради

вiд 05.08.2022 м455

СТРУКТУРА
тарифу на послуги з поводження побутовими вiдходами

(захоронення) КП ..Миколаiвкомунцlанс''

м
зlп Перелiк витрат

BapTicTb
послуц
тис.грн

Тариф,
грн./куб. м

Тариф,
грн,/т

1 l97з6,6l 18,63 101.50
1.1 гtрямi матерiальнi витрати. у томч числi: 12145,38 ||,46 53.40

1.1.1 l lаJlивно-мастильнl матеDIали 4007.38 з.78 25.02|,|,z пtатерlали для ремонту засобiв мqханiзацii l582.з2 |,49 9,88
1,1,3 gJ-tсктроенергlя на технологrчнi потпеби 102.04 0.10 0.б41.1.4 д;оставка фунту 6099.24 5,76 38,08
1.1.5 1]]шl прямl матеоiальнi витпати з54.4 0,33 2,2l
1.2 прямt витрати на оплату працi з еСВ 2028,01 1,91 L2.66
1.з 787.93 0.74 4,92I.4 екологiчний податок 2434,9 2,з0 15.20
1.5 загальновироЬничt витрати. у ToMv числ.i 2з4O,з9 2,2l 14.6I

1.5.1 з(]мельнии податок 45.26 0,04 0,28|,5.2 в.итрати на оплату працi з вiдрахуваннями
на сплату есв

зl6,17 0,30 1,97

1,5.3 lFtml витрати l978,96 1,87 12,зб
2 Адмiнiстративнi витрати . ч томч чисп 2з80,02 , ,ý 19.532.I в]{трати на оплату працi з вiдрахуваннями

Hil сплату едиЕого соцiального BHecKv
2011,25 1,90 |2,56

2.2 1Еш1 витрати з68.77 0.35 2,30
J tJитрати на збут 0 0,0 0,0
4 rIoBHa соOlвартlсть 221|6,6з 20,88 |21.04
5 п.пановий обсяг надання пос.пчг ти х 160,15
6 i l.пановии оОсяг надання послчIl тис. кчб х 1059,47 х
7 liриQ на послугу lз захоронення побутових

вi,цходiв без yрахчвання податку
х 20,88 138,10

8 Тсриф на послуry з захоронення ПВ (i
JE ахуванням податку 2оlо)

х 2l,з0 l40,92

trсьогQ вироОнича собiваптiсть_ чсього v.гq

1l]ш1 прям1 витDати



ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення виконкому

MicbKoi ради

вiд 05.08.2о22Ns455

СТРУКТУРА
тарифiв на послуги з поводженнrI з побутовими вiдходами (вивезенirя)
по пiдприемствах-виконавцях послуг з вивезення побуто";- 

";;;fi;'
1.1. .КП "Миколаiвкомунтранс''

Ns
зlп CTaTTi витрат

Послуга
з вивезення

твердих
побутових
вiдходiв,
тис. гDн

Послуга
з вивезення

велико-габари
тних вiдходiв,

тис. грн

Послуга
з вивезеншI

ремонтних
(будiвельних)

вiдходiв,
тис. гDн

Пос.ггуга
з вивезеншI

рiдких
вiдходiв,
тис. грн

1 2 J 4 5 6l .Прямi витрати: бl626,0з 5487.87 274з,94 668.65
1.1

витраlти на паливно-м астильнi
.матерliали

19264,44 0 0 47о,46
1.2 _прямI витрати на оплату працi lз278,27 0 0 L4L,72
1.3 _iншi l1рдд4!дитрати 2908з.з2 5487.87 274з.94 56,47
2

Загал,ьновиробничi витрати, у,Lч.: l036б,3l 2з1,7з 115,87 28,2з
2.1 ,розпqдшенl 2602.26 2з1,7з l15,87 28,2з2.2 нероз_подiленi 7764.05 0,00 0.00 0,00]Всього планова виробнича

r:обiваLртiсть 71992,з4 5779,6l 2859,80 б96,88
a
J ,\дмiнti стративнi витрати 9944,05 790"03 395.0l 96,26
4 l]итрати на збут 2з05.60 l29,54 64,77 0
5

I}итрати на захороненнrя (зливJ
побчтових вiдходiв 15919,95 894,44 447,22 t75,62

6
IIовна планова собiвар,гiсть
tIослу]] 100161,94 75зз,62 з766,8| ?68,76

1
I}apTicTb з урахуваннямt сдиного
лодатк;i 2%,тис. гl]н |02206,06 7687,зб з843,б8 988,53

8
[Iлановий обсяг надання послуц
тис. кl,б.м 762,4498 42,8372 2|,4786 2,8440

9 Т'ариф на послугч грн/куб.м 134.05 l79,46 l79,46 з47,58



1.2. КП <Обрiй-ЩКП>

м
з/п Статгi витрат

Послуга
3 вивезення

твердих
побутових
вiдходiв,
тис. гпн

Посrцта
з вивезенIUI

велико-габари
тних вiдходiв,

тис. грн

Послуга
з вивезеЕнJI

ремонтних
(будiвельних)

вiдходiв,
тис. гпн

Посrгуга
з вивезеншI

рйких
вiдходiв,
тис. грн

l 2 3 4 5 6
1 Прямi витрати, у т.ч. 7з 546,4з I665,93 888,43 577,94

1.1 прям матерlirльнl витрати 6 890,92 l 027,з7 5з7,75 |22,90
1.2 прям витрати на оплilту працi 4 879,72 463,зб 237,0з зб0,00
1.з iншi прямi витрати | 775,78 l75,20 l l3,65 95,04
2

Загальновиробничi вIIтрати, у
т.ч. з 094,6l 884,17 280,22 174,35

2.1 розподiленi загально,виробничi
витрати 3 042,L5 350,06 187,3 l 167,15

2.2
нерозподlленl
загальновцробничi витDати 52,4(; 5з4,12 92,9l 7,20
Всього планова виробнича
собiвартiсть lб 64|,04 2 550,10 1 l68,64 752,29

J Адмiнiстративнi витрlлти 2 282,06 з57,27 |57,3з l29,66
4 Витрати на збут 716,72 1|2,2l 49,4| 40,58

5
Витрати на захоронення (злив),

_тис.грн
3 671,32 251,74 125,66 439,4lб

6
Повна планова собiвартiсть,
тис.грн 23 3|l,|4 з 27l,з2 1501,05 1зб 1,95

7
BapTicTb з урахування]и сдиного

_податку 2Yо,тис. грн 2з 786,в8 3 зз8,08 1531,69 1389,75

8
Плановий обсяг надання послуц
,гис. куб.м l75,88i 12,06 6,02 5,93

9 'Гариф на послугу, грнiкуб.м |35,24 2]6,79 254,4з 2з4,36


