
Повідомлення про намір СКП «Комунальник» 
здійснити зміну тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами 

на території міста Сміла Черкаської області.
За результатами проведеного конкурсу, згідно рішення сесії Смілянської міської ради 

від 03.03.2020 року №120-12/УІІ Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» 
визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста Сміла,

Діючі тарифи на послуги з вивезення побутових відходів встановлені рішенням 
виконавчого комітету Смілянської міської ради від 06.12.2018 р. №443 в розрахунку за 
1куб.м:

а) послуги з вивезення твердих побутових відходів: для населення та бюджетних 
установ -  85,25 грн. з ПДВ, для інших споживачів -  92,16 грн. з ПДВ;

б) послуги з вивезення великогабаритних відходів: для населення та бюджетних 
установ -  171,49 грн. з ПДВ, для інших споживачів -  185,40 грн. з ПДВ;

в) послуги з вивезення рідких побутових відходів: для населення та бюджетних 
установ -  210,38 грн. з ПДВ, для інших споживачів -  222,98 грн, з ПДВ;

г) послуги з захоронення побутових відходів: для населення та бюджетних установ -  
23,59 грн. з ПДВ, для інших споживачів -  25,50 грн. з ПДВ.

На теперішній час тарифи на послуги з вивезення побутових відходів не 
відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи 
підприємства. Причини перегляду тарифів: зміна нормативно-правової бази, зростання 
складових тарифу, а саме

- витрат на оплату праці на 10% у зв’язку із зростанням в 2020 році прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати;

- відповідно збільшення суми відрахувань на соціальні заходи;
- зростання цін на матеріали та запасні частини.
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. У 

відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами» СКП «Комунальник» надав до виконавчого комітету Смілянської міської ради 
розрахункові матеріали для встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами.

Пропозиції щодо встановлення тарифів для всіх категорій споживачів наступні:
а) послуги з вивезення твердих побутових відходів -  122,95 грн. з ПДВ за їм3;
б) послуги з вивезення великогабаритних відходів -  187,58 грн. з ПДВ за їм3;
в) послуги з вивезення рідких побутових відходів -  241,99 грн. з ПДВ за їм3;

"У

г) послуги з захоронення побутових відходів -  25,44 грн. з ПДВ за їм .

Структура тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

Статті витрат

у тому числі

тверді побутові 
відходи, 

грн. за їм '

велико
габаритні 
побутові 
відходи, 

грн. за 1 м3

рідкі побутові 
відходи, 

грн. за 1 м3

захоронення 
побутових 
відходів, 
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Матеріальні затрати 24,32 67,36 62,25 5,52
Витрати на оплату праці 42,06 53,28 50,29 5,46
Відрахування на соціальні заходи 9,25 11,72 >  ̂

.

о о\ 1,20
Амортизація 13,05 2,39 "Г- 1,08, 0,26
Екологічний податок - 3,45
Оренда земельної ділянки 0,8
Інші операційні витрати 2,80 4,82 ,, 55,37 2,2
Разом собівартість: 91,48 ' 139,51 180,05 18,'



В тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами включається сума 
податку на додану вартість -  20%. Рівень рентабельності -  12%.

Періодичність надання послуги з вивезення побутових відходів по м.Сміла:
Приватний сектор: згідно графіку -  1 раз на тиждень;
Багатоквартирні будинки: - згідно розробленого графіку з урахуванням фактичного

накопичення;
Підприємства та організації: згідно графіку обумовленого договором або за

замовленням. '

Зауваження та пропозиції від громадян, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
надані в письмовій формі на адресу СКП "Комунальник": 20700, м.Сміла, 
вул.Севастопольська, 58, приймаються до розгляду впродовж 10 календарних днів з дати 
розміщення.


