
 

УКРАЇНА 

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

20.04.2021              м.Калуш       № 110 

 

Про затвердження тарифів на 

послуги з поводження з побутовими 

відходами на території Калуської 

міської територіальної громади. 

 

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 

п.2  ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», розглянувши заяви товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» про встановлення тарифів від 

02.04.2021, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами для 

мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків індивідуальної 

забудови (будинки приватного сектору) перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 1) 

згідно з додатком 1. 

 2. Затвердити тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами для 

мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків індивідуальної 

забудови (будинки приватного сектору) перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 2) 

згідно з додатком 2. 

 3. Затвердити тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами для 

мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків індивідуальної 

забудови (будинки приватного сектору) перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 3) 

згідно з додатком 3. 

 4. Затвердити тариф на послуги з поводження (вивезення, перероблення та 

захоронення) твердих побутових відходів перевізника  ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» згідно з 

додатком 4. 

 

___________________________________________________________________ 



 5. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення в друкованих засобах масової 

інформації. 

 6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Калуської 

міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Нафтохімік-Калуш» та на сайті 

Калуської міської ради. 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Богдана Білецького. 

 

 

 

Міський голова        Андрій Найда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток 1   

до рішення виконавчого комітету   

          міської ради   

                         20.04.2021  № 110 
 

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 

для мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків  

індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) 

перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 1) 

 

п/п Операції поводження з 

побутовими відходами 
Одиниці 

виміру 
Розрахунок тарифу Тариф на 

операції 

поводження з 

ТПВ 
1 Тариф на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами 
грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12* 

Крен.* Кпдв = 107,47*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 20,45 

 

20,45 

2 Послуга з збирання та зберігання 

побутових відходів (утримання 

контейнерів та контейнерних 

майданчиків) 

грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12 * 

Крен.*Кпдв = 13,38*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 2,55 

 

2,55 

Тариф загальний на поводження з 

побутовими відходами 
грн./ 

людину на 

місяць 

 

Т= п.1+п.2+п.3+п.4 
 

23,00 

 
 Послуга частково надається за рахунок прибутку перевізника (рент. 10%) 

Позначення: 

 Топ – розрахований тариф на відповідну операцію поводження з побутовими відходами; 

 Воб.ТПВ – повна планова собівартість 1 м3 поводження з побутовими відходами 

 НнТПВ – норма утворення твердих побутових відходів на одну людину за рік: для мешканців 

багатоквартирних будинків – 1,73 м3, для мешканців індивідуальної забудови (будинки приватного 

сектору) – 2,38 м3; 

 Крен. –  коефіцієнт, який враховує розмір рентабельності; 

 Кпдв -  1,20, коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість в розмірі 20 %. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Олег Савка  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток 2  

 до рішення виконавчого комітету   

                                                                                   міської ради   

                                                                                     20.04.2021 № 110 
 

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 

для мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків  

індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) 

 перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 2) 

 

п/п Операції поводження з 

побутовими відходами 
Одиниці 

виміру 
Розрахунок тарифу Тариф на 

операції 

поводження з 

ТПВ 
1 Тариф на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами 
грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12* 

Крен.* Кпдв = 107,46*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 20,45 

20,45 

2 Послуга з збирання та зберігання 

побутових відходів (утримання 

контейнерів та контейнерних 

майданчиків) 

грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12 * 

Крен.*Кпдв = 13,41*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 2,55 

2,55 

Тариф загальний на поводження з 

побутовими відходами 
грн./ 

людину на 

місяць 

 

Т= п.1+п.2+п.3+п.4 
 

23,00 

 

 
 Послуга частково надається за рахунок прибутку перевізника (  рент. 10%) 

Позначення: 

 Топ – розрахований тариф на відповідну операцію поводження з побутовими відходами; 

 Воб.ТПВ – повна планова собівартість 1 м3 поводження з побутовими відходами 

 НнТПВ – норма утворення твердих побутових відходів на одну людину за рік: для мешканців 

багатоквартирних будинків – 1,73 м3, для мешканців індивідуальної забудови (будинки приватного 

сектору) – 2,38 м3; 

 Крен. –  коефіцієнт, який враховує розмір рентабельності; 

 Кпдв -  1,20, коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість в розмірі 20 %. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         Олег Савка  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Додаток 3  

до рішення виконавчого комітету   

                                                                                    міської ради   

                                                                                   20.04.2021 № 110 

 

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

для мешканців багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків  

індивідуальної забудови (будинки приватного сектору)  

перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» (ЛОТ 3) 

 

п/п Операції поводження з 

побутовими відходами 
Одиниці 

виміру 
Розрахунок тарифу Тариф на 

операції 

поводження з 

ТПВ 
1 Тариф на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами 
грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12* 

Крен.* Кпдв = 107,31*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 20,42 

20,42 

2 Послуга з збирання та зберігання 

побутових відходів (утримання 

контейнерів та контейнерних 

майданчиків) 

грн./ 

людину в 

місяць 

Топ.= Воб.ТПВ* НнТПВ : 12 * 

Крен.*Кпдв = 13,56*1,73 / 

12*1,10*1,2  = 2,58 

2,58 

Тариф загальний на поводження з 

побутовими відходами 
грн./ 

людину на 

місяць 

 

Т= п.1+п.2+п.3+п.4 
 

23,00 

 
 Послуга частково надається за рахунок прибутку перевізника (  рент. 10%) 

Позначення: 

 Топ – розрахований тариф на відповідну операцію поводження з побутовими відходами; 

 Воб.ТПВ – повна планова собівартість 1 м3 поводження з побутовими відходами 

 НнТПВ – норма утворення твердих побутових відходів на одну людину за рік: для мешканців 

багатоквартирних будинків – 1,73 м3, для мешканців індивідуальної забудови (будинки приватного 

сектору) – 2,38 м3; 

 Крен. –  коефіцієнт, який враховує розмір рентабельності; 

 Кпдв -  1,20, коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість в розмірі 20 %. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Олег Савка 



                             Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

                                           міської ради 

                 20.04.2021 № 110 
 

Тариф на послуги з поводження (вивезення, перероблення та захоронення) твердих побутових відходів 

 перевізника ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ»   

 

 

№ 

п/п 

 

Показник  

Категорія споживачів (ЛОТ 1) 

бюджетні та 

інші 

споживачі,  

за 1 м³ 

бюджетні 

та інші 

споживачі,  

за 1т, 

(К=5,31915) 

інші 

споживачі, 

за 1м 
3 

інші 

споживачі, 

за 1 т,  

(К=5,31915) 

населен-

ня,            

за 1 м³ 

населен-

ня,            

за 1т, 

(К=5,3191

5) 

1 Планові економічно 

обгрунтовані витрати 

підприємства, грн. 

107,47 571,65 107,47 571,65 107,47 571,65 

2 Рентабельність,  

( в т.ч. на виконання 

заходів інвестиційної 

програми), % 

17,5 17,5 19,5 

 

19,5 
10,0 10,0 

3 Сума рентабельності, грн. 18,81 100,04 20,96 111,47 10,75 57,17 

4 ПДВ, грн. 25,26 134,34 25,69 136,62 23,64 125,76 

5 Тариф, грн. 151,54 806,03 154,12 819,74 141,86 754,58 

 

№ 

п/п 

 

Показник  

Категорія споживачів (ЛОТ 2) 

бюджетні та 

інші 

споживачіза 

1 м³ 

бюджетні 

та інші 

споживачі,  

за 1т, 

інші 

споживачі, 

за 1м 
3 

інші 

споживачі, 

за 1 т,  

(К=5,31915) 

населен-

ня, за 1 м³ 

населен-

ня, за 1т, 

(К=5,3191

5) 
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(К=5,31915) 

1 Планові економічно 

обгрунтовані витрати 

підприємства, грн. 

107,46 571,60 107,46 571,6 107,46 571,60 

2 Рентабельність,  

( в т.ч. на виконання 

заходів інвестиційної 

програми), % 

17,5 17,5 19,5 

 

19,5 
10,0 10,0 

3 Сума рентабельності, грн. 18,81 100,03 20,95 111,46 10,75 57,16 

4 ПДВ, грн. 25,25 134,33 25,68 136,61 23,64 125,75 

5 Тариф, грн. 151,52 805,96 154,09 819,67 141,85 754,51 

 

№ 

п/п 

 

Показник  

Категорія споживачів (ЛОТ 3) 

бюджетні та 

інші 

споживачі, 

за 1 м³ 

бюджетні 

та інші 

споживачі,  

за 1т, 

(К=5,31915) 

інші 

споживачі, 

за 1м 
3 

інші 

споживачі, 

за 1 т,  

(К=5,31915) 

населен-

ня, за 1 м³ 

населен-

ня, за 1т, 

(К=5,3191

5) 

1 Планові економічно 

обгрунтовані витрати 

підприємства, грн. 

107,31 570,81 107,31 570,8 107,31 570,81 

2 Рентабельність,  

( в т.ч. на виконання 

заходів інвестиційної 

програми), % 

17,5 17,5 

 

19,5 

 

19,5 
10,0 10,0 

3 Сума рентабельності, грн. 18,78 99,89 20,93 111,31 10,73 57,08 

4 ПДВ, грн. 25,22 134,14 25,65 136,42 23,61 125,58 

5 Тариф, грн. 151,31 804,84 153,89 818,53 141,65 753,47 

№ 

п/п  
Показник Категорія споживачів зведена 
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1 Планові економічно 

обгрунтовані витрати 

підприємства, грн. 

107,41 571,35 107,41 571,35 107,41 571,35 

2 Рентабельність,  

( в т.ч. на виконання 

заходів інвестиційної 

програми), % 

17,5 17,5 

 

19,50 

 

19,50 
10,0 10,0 

3 Сума рентабельності, грн. 18,8 99,99 20,95 111,41 10,74 57,14 

4 ПДВ, грн. 25,24 134,27 25,67 136,55 23,63 125,7 

5 Тариф, зведений, грн. 

по Калуській МТГ 
151,45 805,61 

154,03 819,32 
141,78 754,19 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                        Олег Савка  

 

 

 

 

 


