Інформація про намір ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя»
щодо зміни тарифів на послуги з вивезення відходів
На виконання п.2.5. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 за № 390 «Про затвердження
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг,
структуру цін/тарифу зміну цін/тарифу з обґрунтуванням її необхідності та про врахування
відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» доводить до
відома споживачів послуг про розміри планових тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів.
1. Загальний розмір розрахунку тарифу на вивезення твердих побутових відходів,
розроблений відповідно до надання послуг і економічно обґрунтованих планових витрат
підприємства на січень 2018 року становить:
 для населення – 77,83 грн./м³
 для бюджетних установ – 84,04 грн./м³
 для інших споживачів – 109,62 грн./ м³
2. Структура тарифу за наданням послуг поводження з твердими побутовими
відходами за 1 м³ (вивезення ТПВ);за за 1 тонну (приймання ТПВ), за елементами витрат:
№
Структура
Одиниці
Вивезення
з/п
виміру
ТПВ
1
Матеріальні витрати (пальне, запчастини)
грн./м³
26,24
2
Витрати на оплату праці
грн./м³
15,525
3
Відрахування на загальнообов'язкові державне соціальне
грн./м³
3,244
страхування
4
Амортизація
грн./м³
1,123
5
Інші витрати ( в т.ч. на транспорт, дотримання технології та грн./м³
14,638
охорону праці)
6
Собівартість
грн./м³
60,77
7
Прибуток
населення
грн./м³
4,09
Бюджетні установи
грн./м³
9,26
Інші споживачі
грн./м³
30,58
8
ПДВ
населення
грн./м³
77,83
Бюджетні установи
грн./м³
84,04
Інші споживачі
грн./м³
109,62
Що відповідає вартості послуг для населення з розрахунку на одного мешканця міста
- 18,85 грн/місяць замість 9,86 грн/місяць.
Обґрунтування змін тарифу з вивезення твердих побутових відходів:
Передбачена зміна тарифу на вивезення відходів в більшості своєї за рахунок
підвищення вартості на паливо-мастильні матеріали та матеріальні ресурси.
В тарифі вартість палива складала 17,46 грн/літр, заробітна плата розрахована з
врахуванням встановленої мінімальної зарплати на рівні 3200 грн. В розрахункових
матеріалах до нового тарифу врахована вартість палива в розмірі – 23,97 грн/літр та
заробітна плата на рівні 2018 року 3723 грн/ місяць. в порівнянні з врахованими в тарифі
вартість комунальних платежів та матеріальних ресурсів приведено до рівня цін 2018 року.
В розрахунках враховано зміна обсягів надання послуг на підставі проекту рішення
виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про введення нових норм надання послуг з
вивезення побутових відходів у м. Запоріжжі»
На підставі вищенаведеного надаємо інформацію щодо існуючих тарифів з вивезення
відходів
Востаннє тариф переглядався у 2017 році:
 для населення 44,07 грн/м3
 для бюджетних установ – 47,00 грн/м3
 для інших споживачів – 62,53 грн/м3
Пропозиції та зауваження просимо надавати протягом 7 днів з моменту опублікування
інформації: - на електронну адресу infozp@umwelt.com.ua, за телефоном 228-55-27 (гаряча
лінія) або за адресою: 69068 м. Запоріжжя вул. Іванова,99

