
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ 

щодо зміни тарифів на послуги з вивезення та захоронення  

твердих побутових і негабаритних відходів 
 

Відповідно до 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, комунальне підприємство «Житлово-комунальний 

центр» інформує споживачів послуги з вивезення побутових відходів про 

направлення на розгляд до виконавчого комітету Славутицької міської ради 

коригування тарифу на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових і 

негабаритних відходів. 

Діючі тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових і 

негабаритних відходів встановлені рішенням виконавчого комітету 

Славутицької міської ради від 21.03.2018 № 195 «Про коригування тарифів 

послуги з вивезення та захоронення твердих побутових і негабаритних 

відходів», потребують зміни за фондом оплати праці та нормами утворення 

твердих побутових відходів для населення м.Славутича. 

Зазначене коригування зумовлено суттєвими змінами Галузевої угоди 

2017-2021 років, зокрема, щодо мінімальної тарифної ставки (окладу) робітника 

І розряду - 160% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у діючому 

тарифі – 120% та змін коефіцієнтів співвідношень за видами робіт. 

У зв’язку із затвердженням рішенням виконавчого комітету Славутицької 

міської ради від 28.02.2019 №118 «Про затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів для населення м.Славутича» нових норм 

утворення твердих побутових відходів для населення м.Славутича, зазначена 

складова також потребує відповідного коригування у діючому тарифі. 

 

Норми утворення твердих побутових відходів для населення: 
№ 

з п 
Найменування норми 

Багатоквартирні 

будинки, м3 
Котеджі, м3 

1. Норма утворення твердих побутових 

відходів (ТПВ) на 1 мешканця за рік 
1,83 2,85 

2. Норма утворення твердих побутових 

відходів (ТПВ) на 1 мешканця за місяць 
0,1525 0,2375 

3. Норма утворення твердих негабаритних 

відходів (ТНВ) на 1 мешканця за рік 
0,14 0,14 

4. Норма утворення твердих негабаритних 
відходів (ТНВ) на 1 мешканця за місяць 

0,0117 0,0117 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні показники змінних складових та розмір тарифу з врахуванням 

коригування: 

 Вивезення 

ТПВ для І 

гр. спож. 

Вивезення 

ТНВ для І 

гр. спож. 

Вивезення 

ТПВ і ТНВ 

для ІІ гр. 

спож. 

Вивезення 

ТПВ і ТНВ 

для ІІІ гр. 

спож. 

Захоронення ТПВ і ТНВ 

І гр. 

спож. 
ІІ гр. 

спож. 
ІІІ гр. 

спож. 

Розмір тарифу з 

ПДВ грн/ куб м у т 

ч змінні складові 

70,83 81,05 85,40 93,18 30,52 30,46 33,1 

Заробітна плата 
331199,52 

 

57587,40 

 

54100,32 

 

56739,36 

 

432716,76 

 

Відрахування ЄСВ 

з ФОП (оплата 

праці) 

72863,89 

 

12669,23 

 

11902,08 

 

12482,66 

 

95197,69 

 

Обсяг ТПВ/ТНВ на 

рік 

42939,06 

 

3162,6 

 

5271,75 

 

5440 

 

46101,66 

 

5271,75 

 

9654,75 

 

 

Порівняльні показники діючого тарифу та відкоригованого: 

Найменування послуги 
Діючий тариф з 

ПДВ, грн/куб м 

Відкоригований 

тариф з ПДВ, 

грн/куб м 

Відсоток зміни 

тарифу 

Вивезення ТПВ для І гр. споживачів 95,74 70,83 -26% 

Вивезення ТНВ для І гр. споживачів 81,94 81,05 -1% 

Вивезення ТПВ і ТНВ для ІІ гр. споживачів 78,72 85,40 8% 

Вивезення ТПВ і ТНВ для ІІІ гр. споживачів 85,79 93,18 8% 

Захоронення ТПВ і ТНВ для І гр. споживачів 35,86 30,52 -15% 

Захоронення ТПВ і ТНВ для ІІ гр. споживачів 35,74 30,46 -15% 

Захоронення ТПВ і ТНВ для ІІІ гр. споживачів 38,85 33,10 -15% 

 

Мешканці багатоквартирних будинків 

Найменування послуги 

Діючий тариф з 
ПДВ на 1 

мешканця 

багатоквартирного 

будинку, грн/міс 

Відкоригований 
тариф з ПДВ на 1 

мешканця 

багатоквартирного 

будинку, грн/міс 

Відсоток зміни 

тарифу 

Вивезення ТПВ для І гр. споживачів 10,37 10,80 4% 

Вивезення ТНВ для І гр. споживачів 0,88 0,95 8% 

Захоронення ТПВ для І гр. споживачів 3,88 4,65 20% 

Захоронення ТНВ для І гр. споживачів 0,39 0,36 -8% 

Ремонт контейнерів 0,40 0,40 0 

Всього 15,92 17,16 8% 

 

Мешканці котеджів 

Найменування послуги 

Діючий тариф з 
ПДВ на 1 

мешканця 

багатоквартирного 

будинку, грн/міс 

Відкоригований 
тариф з ПДВ на 1 

мешканця 

багатоквартирного 

будинку, грн/міс 

Відсоток зміни 

тарифу 

Вивезення ТПВ для І гр. споживачів 11,17 16,82 51% 

Вивезення ТНВ для І гр. споживачів 0,96 0,95 -1% 

Захоронення ТПВ для І гр. споживачів 4,18 7,25 27% 

Захоронення ТНВ для І гр. споживачів 0,42 0,36 -14% 

Ремонт контейнерів 0,40 0,40 0 

Всього 17,13 25,78 50% 

 

 



Зауваження та пропозиції протягом 10 календарних днів з дня 

опублікування інформації про наміри щодо зміни (коригування) тарифів на 

послуги з вивезення та захоронення твердих побутових і негабаритних відходів, 

надавати до КП «ЖКЦ» за адресою: Київський кв-л, 14, м.Славутич, Київська 

область, 07101 або на електронну пошту: kpgkc@meta.ua. 

Контактний телефон: (04579) 2-37-41. 
 

 

Адміністрація КП «ЖКЦ» 

 

 

Інформація про наміри розміщена на офіційному сайті СМР 03.05.2019 за 

посиланням: http://e-slavutich.gov.ua/citizens/My_house/SitePages/Tarify.aspx 

mailto:kpgkc@meta.ua
http://e-slavutich.gov.ua/citizens/My_house/SitePages/Tarify.aspx

