
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22.08.2022 № 553, враховуючи висновок Департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством  Запорізької міської ради від 

05.09.2022 № 350/01-39/01 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 вводяться 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 фінансової та бюджетної  політики 



Запорізької міської ради щодо рівня відшкодування встановленими тарифами 

фактичних витрат з надання послуг з поводження з побутовими відходами. 

4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого 

комітету  Запорізької міської ради від 28.04.2021 № 161 «Про встановлення 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» та від 11.06.2021 

№ 216 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 28.04.2021 № 161 «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 Андрія 

П’ЯТНИЦЬКОГО.  
 

 

Секретар міської ради                                                             Анатолій КУРТЄВ 



Додаток  1 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
21.10.2022 № 398 

 

 
Тарифи  

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Вельтум-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжі  

 

№ 

з/п 

Вид побутових відходів Тариф на послуги з вивезення 

побутових відходів, 

грн/м. куб. з ПДВ 

1 Тверді 147,88 

2 Великогабаритні 234,58 

3 Ремонтні 194,14 

4 Рідкі 177,60 

 

 

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  
фінансової та бюджетної 
політики міської ради                                                               Ольга ВАГІС                   
 
 
 
 
 

 

 

                      
 
 
 

 

 

 

 



Додаток 2  
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
21.10.2022 № 398 

 

 
Тариф  

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Вельтум-Запоріжжя»  

у м. Запоріжжі  

 

№ 

з/п 

Операції поводження з побутовими 

відходами 

Тариф на послуги із 

захоронення побутових 

відходів, 

 грн/т з ПДВ 

1 Захоронення побутових відходів 255,55 

 

 

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  
фінансової та бюджетної 
політики міської ради                                                               Ольга ВАГІС                   
 
 
 
 
 
 
 



                           Додаток 3  
                           до рішення виконавчого 
                           комітету міської ради 

21.10.2022 № 398№ 
 

 
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.  163152,2 101,80 14597,2 166,69 668,3 136,18 23768,8 148,00 21200,1 103,29 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.  68246,9 42,58 6936,1 79,20 272,7 55,56 23768,8 148,00 12918,1 62,94 

1.1.1 паливо-мастильні матеріали 44654,3 27,86 6469,2 73,87 186,7 38,04 0,0 0,00 4730,3 23,05 

1.1.2 запчастини 6876,0 4,29 466,9 5,33 86,0 17,52 0,0 0,00 7,9 0,04 

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 16716,6 10,43 0,0 0,00 0,0 0,00 23768,8 148,00 8179,9 39,85 

1.2 

прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на сплату єдиного  

соціального внеску 

41856,9 26,12 4417,6 50,45 247,5 50,44 0,0 0,00 2372,9 11,56 

1.3 амортизація 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

1.4 інші прямі витрати 53048,4 33,10 3243,5 37,04 148,1 30,18 0,0 0,00 5909,1 28,79 

2 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 21241,1 13,25 1353,9 15,46 70,1 14,29 0,0 0,00 19083,5 92,97 

2.1 екологічний податок 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 10160,5 49,50 

3 Адміністративні витрати 12499,4 7,80 1079,9 12,33 50,6 10,31 0,0 0,00 2730,6 13,30 

4 Витрати на збут 605,4 0,38 87,3 1,00 4,9 1,00 0,0 0,00 697,6 3,40 

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 197498,1 123,23 17118,3 195,48 793,9 161,78 23768,8 148,00 43711,8 212,96 

  Плановий прибуток 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

  Вартість послуг  197498,1 123,23 17118,3 195,48 793,9 161,78 23768,8 148,00 43711,8 212,96 

  ПДВ, 20% 39499,6 24,65 3423,7 39,10 158,8 32,36 4753,76 29,60 8742,4 42,59 

  Тариф  147,88  234,58  194,14  177,60  255,55 

  Обсяг послуг, тис.куб.м, тис.т 1602,653 87,570 4,907 160,604 205,263 

 

 

Директор департаменту  
фінансової та бюджетної 
політики міської ради                        Ольга ВАГІС 
 
 
 
 
 
 
 


