
Інформація споживачам про намір коригування діючих тарифів на період дії воєнного, 

надзвичайного стану на території України на послуги з поводження з побутовими 

відходами ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» 
 

На сьогоднішній день ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» надає послуги за тарифами, які були 

визначені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2021р. № 792 «Про 

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території 

Сумської міської територіальної громади, Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕРВІСРЕСУРС»».  

З метою забезпечення належного санітарного стану міста та удосконалення системи 

поводження з відходами, ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» відкоригувало тарифи на послуги з 

поводження з побутовими відходами. 

Коригування тарифу відбулася у зв’язку з:  
 збільшенням вартості дизельного палива на 69%, бензину на 62 % . 

 переходом ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» та КП «ЧИСТЕ МІСТО» СМР на спрощену систему 

оподаткування 3 групи за ставкою 2% відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України з 01 квітня 2022 року до 

припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.  

 

Пропоноване коригування зменшить розмір середнього планового тарифу по підприємству на 

7,9 %. 

 

Тарифи на послуги з поводження з відходами для всіх груп споживачів 
 

 грн за 1 м. куб, з ПДВ  

№ 

з/п 
Види побутових 

відходів 

Діючий тариф, грн. 
Плановий відкоригований 

тариф, грн. 

збирання, 

перевезенн

я 

захороненн

я 

тариф на 

послугу з 

поводження 

з 

побутовими 

відходами 

збирання, 

перевезенн

я 

захороне 

ння 

тариф на 

послугу з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

11 

- тверді побутові 

відходи 

 

 населення б/п. 

буд. 

 населення 

приват. сектору 

 бюджет 

 інші 

161,42 50,68 211,87 153,55 42,23 195,78 

22 
- великогабаритн

і відходи 
182,56 0 182,56 167,29 0 167,29 

33 
- ремонтні 

відходи 
328,92 0 328,92 295,98 0 295,98 

 

  



№ 

п/п 
Категорії споживачів 

Діючі 

тарифи, 

грн/люд 

Планові 

тарифи, 

грн./люд 

% зміни 

1 Для населення багатоквартирних 

житлових будинків 

    

  тариф на вивезення ТПВ 20,93 19,94 -4,7 

  тариф на вивезення великогабаритних 

відходів 

4,02 3,68 -8,5 

  тариф на вивезення ремонтних відходів 3,21 2,89 -10 

 захоронення 6,58 5,48 -16,7 

  Разом 34,74 31,99 -7,9 

2 Для населення приватного сектору    

  тариф на вивезення ТПВ 24,26 23,10 -4,7 

 тариф на вивезення великогабаритних 

відходів 

4,02 3,68 -8,5 

 тариф на вивезення ремонтних відходів 3,21 2,89 -10 

 захоронення 7,63 6,36 -16,7 

 Разом 39,12 36,03 -7,9 

 
Структура тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих 

побутових, великогабаритних та ремонтних відходів) ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» 

№ 

з/п 

 

Статті калькуляції 

вивезення 

твердих 

побутових 

відходів за 

1 м3, грн. 

вивезення 

великогабаритних 

відходів за 1 м3, 

грн. 

вивезення 

ремонтних 

відходів за 

1 м3, грн. 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 138,36 150,87 267,53 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 45,98 35,42 52,90 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 39,24 30,99 44,88 

1.1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 5,24 3,86 6,70 

1.1.3 витрати на автомобільні шини 1,37 0,50 1,16 

1.1.4 витрати на акумуляторні батареї 0,13 0,07 0,16 

1.2 прямі витрати на оплату праці 33,56 61,34 115,15 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 37,08 29,60 55,32 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 7,38 13,50 25,33 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів  1,57   

1.3.3 оренда основних виробничих засобів 14,38 14,62 26,66 

1.3.4 амортизація контейнерів 1,15 -  

1.3.4 оренда контейнерів 12,60 1,48 3,33 

1.4 загальновиробничі витрати 21,75 24,51 44,16 

2 адміністративні витрати 7,96 8,97 16,17 

3 витрати на збут 3,92 4,41 7,95 

4 Усього витрат повної собівартості* 150,24 164,25 291,65 

5 Планований прибуток* - - - 

6 Дохід від реалізації вторинної сировини -0,49 - - 

7 Разом 149,75 164,25 291,65 

8 ПДВ (7%) 2,75 2,17 3,14 

 9 ПДВ (20%) 
1,25 0,87 1,19 

10 Всього 153,75 167,29 295,98 
11 Захоронення 42,23 0 0 
12 Всього з захороненням 195,78 167,29 295,98 

Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків 

– щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень. 

Тариф розраховано з урахуванням 0% прибутку. 



Плановий тариф на послугу з поводження з побутовими відходами відкоригований 

відповідно до діючого законодавства України з дотриманням вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з вивезення побутових відходів». 

 

Структура тарифу на послугу з захоронення побутових відходів по  

КП "Чисте місто" Сумської міської ради на планований період 

№ з/п Показник 
усього, 

тис. грн 
грн/ т грн/ м3 

А Б В Г Д 

1 
Виробнича собівартість, усього, у 

тому числі:  
19547,21 190,71 36,27 

1.1 

прямі матеріальні витрати, у тому 

числі:  4060,08 39,61 7,53 

1.1.1 

витрати на паливно-мастильні 

матеріали  2787,26 27,19 5,17 

1.1.2 

матеріали для ремонту засобів 

механізації 194,71 1,90 0,36 

1.1.3 

електроенергія на технологічні 

потреби 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 витрати на доставку ґрунту 757,16 7,39 1,41 

1.1.5 

матеріальні витрати для збирання, 

транспортування та знезараження 

фільтрату 0,00 0,00 0,00 

1.1.6 інші прямі матеріальні витрати 320,94 3,13 0,60 

1.2 прямі витрати на оплату праці  2303,31 22,47 4,27 

1.3 інші прямі витрати 9349,88 91,22 17,35 

1.4 

Загальновиробничі витрати, у тому 

числі: 3833,93 37,41 7,11 

1.4.1. сплата екологічного податку 1820,52 17,76 3,38 

1.4.2. сплата земельного податку 1942,11 18,95 3,60 

1.4.3. 

витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на сплату єдиного 

соціального внеску 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. інші загальновиробничі витрати 71,31 0,70 0,13 

2 Адміністративні витрати, у тому 

числі: 3139,66 30,63 5,83 

2.1. витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на сплату єдиного 

соціального внеску 2001,65 19,53 3,71 

2.2. інші адміністративні витрати 1138,00 11,10 2,11 

3 Витрати на збут, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 

3.1 

витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на сплату єдиного 

соціального внеску 

0,00 

0,00 0,00 

3.2 інші збутові витрати 0,00 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати  71,22 0,69 0,13 

5 Фінансові витрати  0,00 0,00 0,00 

6 Усього витрат повної собівартості 22758,09 222,04 42,23 

7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 

8 Планований прибуток 0,00 0,00 0,00 

8.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 

8.2 чистий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 

8.2.1 дівіденди 0,00 0,00 0,00 



8.2.2 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 

8.2.3 

на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
0,00 

0,00 0,00 

8.2.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 

9 

Вартість послуги з захоронення 

побутових відходів за відповідним 

тарифом 

22758,09 х х 

10 
Обсяг послуги з захоронення 

побутових віходів (тис.т, тис.м3) х 102,50 538,88 

11 
Тариф на послугу з захоронення 

побутових відходів  
х 

222,04 42,23 

12 Паливно-мастильні матеріали, % х 12,25 12,25 

13 
Матеріали для ремонту засобів 

механізації, % 
х 

0,86 0,86 

14 
Екологічний податок за розміщення 

відходів, % 
х 

8,00 8,00 

15 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Тарифи на захоронення, грн, на 1 людину, з ПДВ 

 

№ 

з/п 

Категорії споживачів Діючий

, грн./м3 

Діючий

, 

грн/лю

д 

План, 

грн./м
3 

План, 

грн./люд 

% 

зміни 

1 Для населення багатоквартирних 

житлових будинків 

50,68 6,58 42,23 5,48 -16,7 

2 Для населення приватного 

сектору 

50,68 7,63 42,23 6,36 -16,7 

3 Для установ та організацій, що 

фінансуються з бюджету 

50,68  42,23  -16,7 

4 Для інших споживачів 50,68  42,23  -16,7 

 

Згідно Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

05.06.2018 року № 130, підприємства приймають зауваження і пропозиції від фізичних та 

юридичних осіб протягом 7 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення на 

вебсайті Сумської міської ради за адресами: 

 
- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»: 40007, м. Суми, вул. Березовий гай, 3, тел. 095 612 61 32, ел. 

адреса: tovservisresurs@gmail.com. 

- КП «Чисте місто» СМР: 40030, м. Суми, вул. Горького, 21, або електронну адресу: 

chistemisto2021@gmail.com 
 

 

mailto:tovservisresurs@gmail.com

