
Інформація про намір здійснити зміну тарифів  
на вивезення ТПВ 

ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» 
На виконання п.2.5. Наказу Мінрегіонбуду від 30.07.2012 № 390 „Про затвердження 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”, ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» доводить до відома 
споживачів інформацію про розміри планових тарифів на вивезення побутових відходів. 

1. Загальний розмір та структура тарифу на вивезення ТПВ за 1 м3. 

Показники 
Один. 
виміру 

Населення 
Бюджетні 
установи 

Інші 
 споживачі 

Планована собівартість 1 м
3
 грн 63,36 63,36 63,36 

Прибуток грн 0,14 5,64 10,34 

Рентабельність % 0,2 8,9 16,3 

ПДВ (20 %) грн 12,70 13,80 14,74 

Тариф за 1 м
3
 з ПДВ грн 76,20 82,80 88,44 

2. Структура тарифу на вивезення ТПВ за 1 м3 за елементами витрат. 

№ 
з/п 

Структура 
Одиниця 
виміру 

Вивезення ТПВ 

1. Матеріальні витрати грн./м
3
 19,25 

2. Витрати на оплату праці грн/м
3
 13,43 

 3. Відрахування на соціальні заходи грн/м
3
 2,95 

4. Амортизація грн/м
3
 1,23 

5. Інші витрати (в т.ч. утримання транспорту, 
ремонт та страхування транспорту, охорону 
праці, загальновиробничі витрати) 

грн/м
3
 26,50 

 

6. Собівартість грн/м
3
 63,36 

7. Прибуток: грн/м
3
  

 населення грн/м
3
 0,14 

 бюджетні установи грн/м
3
 5,64 

 інші споживачі грн/м
3
 10,34 

8. ПДВ: грн/м
3
  

 населення грн/м
3
 12,70 

 бюджетні установи грн/м
3
 13,80 

 інші споживачі грн/м
3
 14,74 

      3. Періодичність надання послуг з вивезення ТПВ: 

- від житлових будинків приватного сектора – один раз в тиждень ; 

- від багатоквартирних будинків, організацій, установ та підприємств – згідно з договорами, 
на наступний день з дня подання споживачем замовлення. 

     4. Обґрунтування причин зміни тарифів. 

   Необхідність зміни тарифів на вивезення твердих побутових відходів ТОВ 
«Екотехнологічною компанією «Гранік»» викликана тим, що з часу введення діючого тарифу, 
розрахунок якого здійснювався станом на 30 листопада 2014 року,  відбулися значні зміни  в 



поточних цінах на сировину, матеріали, трудові та інші ресурси . В діючому тарифі вартість 
дизельного палива становить 16,50 грн/літр, заробітна плата врахована виходячи з 
мінімальної заробітної плати 1218 грн. Значні зміни  відбулися  також в вартості усіх інших 
товарів та послуг. Так, зростання витрат на паливо склало 144 %, на мастильні матеріали – 
145 %, на запасні частини – 443 % , на заробітну плату – 256 %. 

         Динамічне зростання витрат призвело до збільшення вартості вивезення ТПВ.  

         Рішенням виконкому Запорізької міської ради від 22.05.2015 р. № 213/1 тарифи на 
послуги з вивезення 1 м3 побутових відходів встановлені в наступних розмірах: населення – 
40,33 грн, для бюджетних установ – 40,33 грн, для інших споживачів – 47,83 грн.  

          В діючому тарифі врахована собівартість вивезення 1 м3 на рівні 33,61 грн. Тобто, діючі 
тарифи на вивезення ТПВ забезпечують в середньому відшкодування витрат на рівні 53 %, 
що призводить до вимивання обігових коштів та неможливість виконання інвестиційних 
зобов’язань на 2015 -2020 р.р. з покупки сміттєвозів.  

        З метою стабілізації діяльності підприємства в новому тарифі вартість матеріальних 
ресурсів та послуг  приведена  до рівня цін та витрат 2018 року. 

            Зауваження та пропозиції просимо надавати протягом 7 днів з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка,30-б. Тел.: 218-55-05. 
Електронна адреса:  info@granik.com.ua 
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