
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від _____________ № _________                                                ПРОЄКТ 

м. Вінниця                                                           
 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 30.12.2021 № 3301 (зі змінами) 

 

 

Враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «АТП -

0128» від 30.03.2022 № 19, відповідно до Порядку формування тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, 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, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 № 239, керуючись підпунктом 2 пункту "а" 

статті 28, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

30.12.2021 № 3301 «Про встановлення тарифу на послугу з поводження з 

твердими побутовими відходами, що надається ТОВ «АТП – 0128», а саме: 

1.1. Викласти пункт 1 в новій редакції: 

«1. Встановити тариф на послугу з поводження з твердими побутовими 

відходами для бюджетних установ та інших споживачів, що надається ТОВ 

«АТП – 0128», у розмірі – 166,32 грн за 1м3 з ПДВ, в тому числі: 

− тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів у розмірі 135,76 

грн за 1 м3 з ПДВ.»; 

1.2. Викласти додаток до рішення у новій редакції, згідно додатку до даного 

рішення.  



2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в засобах 

масової інформації. 

 

3. З дня набрання чинності даним рішенням визнати таким, що втратило 

чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2022 № 434 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2021          

№ 3301». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від ___________    №_____ 

 

Структура тарифу на послугу з поводження з твердими побутовими 

відходами для бюджетних установ та інших споживачів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТП – 0128» 
                                                                                                                                                               

№ 

з/п  
Показники  

Послуга з поводження з 

твердими побутовими 

відходами 

тис. грн на 

рік 
грн/м³ 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 5 216,27 94,84 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 796,93 69,04 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 3 396,98 61,77 

1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 292,66 5,32 

1.1.3 електроенергія на технологічні потреби 0,00 0,00 

1.1.4 доставка ґрунту 0,00 0,00 

1.1.5 
матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження 

фільтрату 
0,00 0,00 

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 107,29 1,95 

1.2 прямі витрати на оплату праці 1 095,00 19,91 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 251,50 4,57 

1.3.1 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працівників 
240,90 4,38 

1.3.2 
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 
0,00 0,00 

1.3.3 інші прямі витрати 10,60 0,19 

1.4 загальновиробничі витрати 72,84 1,32 

2 Адміністративні витрати 687,70 12,50 

3 Витрати на збут 318,27 5,79 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 

6 Усього витрат повної собівартості 6 222,24 113,13 

7 Витрати на покриття втрат  0,00 0,00 

8 Плановий прибуток 0,00 0,00 

8.1 податок на прибуток 0,00 0,00 

8.2 чистий прибуток, зокрема: 0,00 0,00 

8.2.1 дивіденди 0,00 0,00 

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

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

8.2.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

9 Вартість послуг з вивезення твердих побутових відходів 6 222,24 113,13 

10 Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів, тис. м3 55,000 х 

11 Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів без ПДВ х 113,13 

12 Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів з ПДВ х 135,76 

13 

Тариф на послугу із захоронення побутових відходів з ПДВ (КУП 

«ЕкоВін» встановлений рішенням ВК ВМР від 18.02.2021 №409 (зі 

змінами) 

х 30,56 

14 
Тариф на послугу з поводження з твердими побутовими відходами з 

ПДВ 
х 166,32 

 

В.о. керуючого справами виконкому                              Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 


