
Інформація  споживачам про намір зміни діючих тарифів 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 27.09.2022 № 414 «Про 

внесення змін до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2021 № 792 

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

Сумської міської територіальної громади, Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕРВІСРЕСУРС» (зі змінами)».  

З метою забезпечення належного санітарного стану міста та удосконалення системи 

поводження з відходами, ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» розрахувало планові тарифи на послуги з 

поводження з побутовими відходами. 

Зміна тарифу відбулася у зв’язку з:  

 підвищенням мінімальної заробітної плати на 3% (з 6500 грн. у 2022 році                                   

до 6700 грн. у 2023 році),  

 збільшенням вартості дизельного палива на 27% (з 42,00 грн/л до 53,50 грн/л)  

 збільшенням вартості мастильних матеріалів в 2,6 рази,  

 зростанням цін на шини в 1,7 рази, зростання цін на акумулятори в 1,9 рази.   

 збільшенням орендної плати на 65%. 

 зміни об’ємів та території обслуговування. 

Пропоновані зміни збільшать розмір середнього планового тарифу по підприємству на 

32 % 

Тарифи на послуги з поводження з відходами  для всіх груп споживачів 
 

       грн за 1 м. куб, з ПДВ  

№  

з/п 

Види побутових 

відходів 

Діючий тимчасовий 

тариф, грн. 

Плановий  

тариф, грн. 

 

збирання

, 

перевезе

ння 

захороне

ння тариф на 

послугу з 

поводження 

з 

побутовими 

відходами 

 

збирання, 

перевезе

ння 

захороне 

ння 

тариф на 

послугу з 

поводжен

ня з 

побутови

ми 

відходам

и 

% зміни 

1

1 

- тверді побутові 

відходи 

 

 населення б/п. буд. 

 населення 

приват. сектору 

 бюджет 

 інші 

 

153,51 

 

 

50,68 

 

204,19 

 
213,18 50,68 263,86 

 

 

29 

2

2 
- великогабаритні 

відходи 
167,29 0 167,29 185,16 0 185,16 

 

11 

3

3 

- ремонтні 

відходи 
295,98 0 295,98 448,29 0 448,29 51 

4

4 
- рослинні відходи 0 0 0 1041,00 57,13 1098,13 100 

 

 

 



 

 

Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків 

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

Відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості по підприємству складає 

88%. 

Тариф розраховано з урахуванням 0% прибутку. 

Плановий тариф на послугу з поводження з побутовими відходами розрахований 

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». 
 

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. 

 

№ 

п/п 

Категорії споживачів Діючі 

тарифи, 

грн/люд 

Планові 

тарифи, 

грн./люд 

% зміни 

1 Для населення багатоквартирних 

житлових будинків 

    

  тариф на вивезення ТПВ 19,93 27,68 39 
  тариф на вивезення великогабаритних 

відходів 

3,68 4,07 11 

  тариф на вивезення ремонтних відходів 2,89 4,37 51 
 тариф на вивезення, захоронення 

рослинних відходів 

0 1,10 100 

 захоронення 6,58 6,58 0 
  Разом 33,08 43,80 32 
2 Для населення приватного сектору    
  тариф на вивезення ТПВ 23,10 32,08 39 
 тариф на вивезення великогабаритних 

відходів 

3,68 4,07 11 

 тариф на вивезення ремонтних відходів 2,89 4,37 51 
 тариф на вивезення, захоронення 

рослинних відходів 

0 1,10 100 

 захоронення 7,63 7,63 0 

 Разом 37,30 49,25 32 
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