
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про встановлення тарифів 
на послуги з поводження з 
побутовими відходами 
 
 
 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 

з поводження з побутовими відходами» зі змінами, наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 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», рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради  від 27.05.2019 № 199 «Про встановлення  

форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги», звернення 

товариства з обмеженою відповідальністю «Вельтум-Запоріжжя» від 

06.04.2021 № 1085, враховуючи висновок Департаменту з управління житлово-

комунальним господарством  міської ради від 07.04.2021 № 336/01-39/01 щодо 

відповідності застосованих у розрахунку норм, нормативів та стандартів 

законодавчо встановленим,  виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на послуги з поводження з побутовими 

відходами (вивезення та захоронення), які надає товариство з обмеженою 

відповідальністю «Вельтум - Запоріжжя» в м. Запоріжжі, згідно з додатками 1, 

2 та їх структуру згідно з додатком 3. 

2. Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

(вивезення та захоронення) та їх структура вводиться в дію відповідно до 

чинного законодавства.   

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вельтум-Запоріжжя» 

щоквартально у термін, передбачений для статистичної звітності, подавати 

звітні матеріали до департаменту з управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради та до департаменту економічного 

розвитку Запорізької міської ради щодо рівня відшкодування встановленим 



тарифом фактичних витрат з надання послуг з поводження з побутовими 

відходами. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  

Запорізької міської ради від 29.11.2019 № 533 «Про встановлення тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами». 

5. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г.  

Міський  голова                                                                       В.В. Буряк 

 

 
 

  



Додаток  1 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

 

Тарифи  

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення), які надає 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжя  

 

№ 

з/п 

Вид побутових відходів Тариф на послуги з вивезення 

побутових відходів, 

грн/м. куб. з ПДВ 

1 Тверді 100,16 

2 Великогабаритні 197,32 

3 Ремонтні 564,37 

4 Рідкі 203,59 

 

 

Примітки: Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)  

встановлено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

(ст.5) та на підставі розрахункових матеріалів, наданих товариством  з 

обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» 

 

 
Директор департаменту  
економічного розвитку  
міської ради                                                                                 Н.В.Новак 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович  
 
 
 

 

 

                      
 



Додаток 2  
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

 

Тариф  

на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення), які надає 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжя  

 

№ 

з/п 

Операції поводження з побутовими 

відходами 

Тариф на послуги із 

захоронення побутових 

відходів, 

 грн/т з ПДВ 

1 Захоронення побутових відходів 222,86 

 

 

Примітки: Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

(захоронення)  встановлено відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» (ст.5) та на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством  з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» 

 

 
Директор департаменту  
економічного розвитку  
міської ради                                                                                 Н.В.Новак 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А.Омельянович  
 
 
 



 
Додаток 3  
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
                             № 
 
 

Структура тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами   

№ 

з/п 
Статті витрат 

Вивезення побутових відходів  

 послуги з 

вивезення твердих 

побутових відходів 

 послуги  з 

вивезення 

великогабаритних  

відходів 

 послуги з 

вивезення 

ремонтних 

побутових  

відходів 

 послуги з 

вивезення рідких 

відходів 

Захоронення 

побутових 

відходів 

Всього, 

тис.грн. 

грн./ 

куб.м. 

Всього, 

тис.грн. 

грн./ 

куб.м. 

Всього, 

тис.грн. 

грн./ 

куб.м. 

Всього, 

тис.грн. 

грн./ 

куб.м. 

Всього, 

тис.грн. 
грн./т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Прямі витрати, у т.ч.  94743,1 56,14 10640,1 121,69 1758,4 358,88 23768,8 148,00 14160,2 65,87 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч. 26167,2 15,51 3634,3 41,57 821,1 167,58 23768,8 148,00 6888,4 32,04 

1.1.1 паливо-мастильні матеріали 17048,3 10,10 3051,0 34,90 573,2 116,98 0,0 0,00 1015,1 4,72 

1.1.2 запчастини 3961,6 2,35 583,3 6,67 247,9 50,60 0,0 0,00 4,4 0,02 

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 5157,3 3,06 0,0 0,00 0,0 0,00 23768,8 148,00 5868,9 27,30 

1.2 

прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на сплату єдиного  

соціального внеску 

31481,3 18,65 3411,7 39,02 525,8 107,32 0,0 0,00 1816,8 8,45 

1.3 амортизація 3339,0 1,98 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 31,7 0,15 

1.4 інші прямі витрати 33755,6 20,00 3594,1 41,10 411,5 83,98 0,0 0,00 5423,3 25,23 

2 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 12983,7 7,69 947,4 10,84 156,6 31,96 0,0 0,00 15934,4 74,13 

2.1 екологічний податок 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9674,3 45,00 

3 Адміністративні витрати 7552,1 4,48 812,6 9,29 134,8 27,50 0,0 0,00 2110,0 9,81 

4 Витрати на збут 4073,2 2,41 578,3 6,61 32,4 6,61 0,0 0,00 4683,6 21,78 

5 Інші операційні витрати 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

6 Фінансові витрати 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Повна собівартість 119352,1 70,72 12978,4 148,43 2082,2 424,95 23768,8 148,00 36888,2 171,59 

  Плановий прибуток 21503,7 12,75 1399,4 16,00 222,3 45,36 3478,4 21,66 3037,4 14,13 

  Вартість послуг  140855,8 83,47 14377,8 164,43 2304,5 470,31 27247,2 169,66 39925,6 185,72 

  ПДВ, 20% 28171,2 16,69 2875,5 32,89 460,9 94,06 5449,4 33,93 7985,1 37,14 

  Тариф 169027,0 100,16 17253,3 197,32 2765,4 564,37 32696,6  203,59 47910,7 222,86 

  Обсяг послуг, тис/куб.м., тис/т 1687,598 87,438 4,900 160,604 214,984 

 

 

Директор департаменту  
економічного розвитку  
міської ради               Н.В.Новак 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                           Р.А.Омельянович 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про встановлення  тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами» 

 

  До виконавчого комітету Запорізької міської ради звернулось 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» (раніше 

«Ремондіс Запоріжжя» та «Умвельт Запоріжжя») з питання встановлення 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та 

захоронення побутових відходів). 

Послугу з поводження з побутовими відходами (вивезення та 

захоронення  побутових відходів) запроваджено з 01.05.2019 відповідно до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги».  

Законом «Про житлово-комунальні послуги», який набрав чинності з 

01.05.2019, внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно з якими повноваження щодо встановлення тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення) 

надані органам місцевого самоврядування. 

Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 № 318 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» та від 28.10.2020 № 1018 «Про внесення змін до 

Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами». 

Діючі на цей час тарифи на послуги з поводження з побутовими 

відходами (вивезення та захоронення) встановлено з 01.01.2020 рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 29.11.2019 № 533 за 

видами відходів у розмірі: вивезення побутових відходів: 

твердих побутових відходів                                         – 81,76 грн/м3,  

великогабаритних побутових відходів                       - 116,06 грн/м3, 

ремонтних побутових відходів                                   – 261,13 грн/м3, 

рідких побутових відходів                                          – 203,59 грн/м3, 

захоронення побутових відходів                                           -  183,96 грн/т 

За період дії тарифів на послуги відбулося збільшення рівня 

законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

(8%), коефіцієнту, що застосовується до мінімальної тарифної ставки 

робітника I розряду, передбаченого відповідною Галузевою угодою між 

Мінрегіонбудом України, Об’єднанням організацій роботодавців 

«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 

України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення України (7%), збільшення чисельності 

виробничого персоналу  підприємства у зв’язку із зміною режиму та графіку 

роботи працівникам підприємства для підвищення рівня організації надання 

послуг (17%), зміною цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, 



збільшення тарифів на комунальні послуги, вартості виконання ремонтних 

робіт, орендної плати автотранспортних засобів.  

Враховуючи вищенаведене та відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» 

підготовлено проєкт рішення для встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення) ТОВ 

«ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя». 

 
Директор департаменту 
економічного розвитку міської ради                                                Н.В. Новак 
 
 
 


