
 

 

 

 

Сумська міська рада 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 
 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» 

 

 З метою забезпечення належного санітарного стану території Сумської 

міської територіальної громади, розглянувши заяву Товариства з обмеженою 

відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» щодо встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами від 31.03.2021, б/н та враховуючи лист 

Комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради                  

від 13.04.2021 № 01-09/141 про встановлення тарифу на послугу із захоронення 

побутових відходів у складі тарифу на послуги з поводження з побутовими 

відходами, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 12.09.2018                 

№ 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення», керуючись підпунктом 2 пункту «а» 

статті 28 та частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Сумської міської ради 

   

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, 

що утворюються на території Сумської міської територіальної громади, 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» згідно з 

додатком 1 до даного рішення. 
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2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕРВІСРЕСУРС» структуру тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових, великогабаритних і ремонтних відходів згідно з додатком 2 та 

структуру тарифу на послугу із захоронення побутових відходів                                                

Комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради згідно 

з додатком 3 до даного рішення. 
 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міський єдиний 

інформаційно – розрахунковий центр» у відповідності до даного рішення 

рекомендувати здійснювати нарахування за послуги з поводження з 

побутовими відходами Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СЕРВІСРЕСУРС» в межах території його обслуговування. 
 

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міський єдиний 

інформаційно – розрахунковий центр» у відповідності до даного рішення 

розділяти нарахування за послуги з поводження з побутовими відходами між 

ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» та суб’єктом господарювання, що надає послуги із 

захоронення побутових відходів згідно з укладеним договором між ними, в 

межах території його обслуговування. 
 

5. Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради             

(Масік Т.О.) здійснювати відшкодування ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»  витрат, 

пов’язаних з надання пільг та субсидій на сплату послуг з поводження з 

побутовими відходами. 
 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення Виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 23.07.2019 № 398 «Про тарифи на 

послугу з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території 

міста Суми, товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС». 
 

7. Вважати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення Виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 03.06.2020 № 296 «Про введення в дію 

рішення конкурсної комісії щодо визначення суб’єктів господарювання - 

виконавців комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що 

утворюються на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

(лоти №№ 1 - 4)». 
 

8. Рішення набирає чинності з 01.01.2022. 
 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Войтенка М.Г. 
 

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Лисенко 

 
Журба О.І. 700-590 

Розіслати: Журба О.І., Масік Т.О., ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «МЄІРЦ» 
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 Додаток 1 

                                                                            до рішення Виконавчого комітету  

                                                  від 21.12.2021 № 792             

 

 

 

 

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

                      ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»: 

 

 

 

- Поводження з твердими побутовими відходами – 211,87 грн                     

за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 50,68 грн за захоронення (з ПДВ), або 

266,45 грн за тонну (з ПДВ); 

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 182,56 грн за 

1 куб. метр (з ПДВ); 

- Поводження з ремонтними побутовими відходами – 328,92 грн за 1 куб. 

метр (з ПДВ). 

 

 

 

Директор Департаменту 

інфраструктури міста                                        О.І. Журба 
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                                             Додаток 2  

                                                                                  до рішення Виконавчого комітету 

     від 21.12.2021 № 792 
 

 

Структура тарифу з вивезення твердих  

побутових, великогабаритних та ремонтних відходів ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» 
без ПДВ 

 

 

Директор Департаменту 

інфраструктури міста                                        О.І. Журба 
 

   

№  

з/п 

  

Показник Планований період 

рік (2021 р.), ТПВ 

Планований період 

рік  

(2021 р.) ВГВ 

Планований період 

рік  

(20201 р.) РВ 

Всього 

витрат по 

підприємству 

усього, 

тис. грн 

грн/м-3 усього, 

тис. грн 

грн/м-3 усього, 

тис. грн 

грн/м-3 усього, тис. 

грн 

1 Виробнича собівартість, 

усього, зокрема: 

35085,937 123,13 4509,293 138,75 3600,487 249,98 43195,717 

1.1 прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 

8760,365 30,74 757,34 23,30 509,088 35,35 10026,793 

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 6840,496 24,00 613,276 18,87 393,656 27,33 7847,428 

1.1.2 матеріали для ремонту 

засобів механізації 

1492,438 5,24 125,453 3,86 96,495 6,7 1714,386 

1.1.3 витрати на автомобільні 

шини 

389,566 1,37 16,203 0,5 16,667 1,16 422,436 

1.1.4 витрати на акумуляторні 

батареї 

37,865 0,13 2,408 0,07 2,27 0,16 42,543 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці 

9561,893 33,56 1993,608 61,34 1658,512 115,15 13214,013 

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 

10565,869 37,08 961,794 29,60 796,873 55,32 12324,536 

1.3.1 єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування працівників 

2103,616 7,38 438,594 13,50 364,873 25,33 2907,083 

1.3.2 амортизація основних 

виробничих засобів та 

нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із 

наданням послуги 

446,147 1,57         446,147 

1.3.3 оренда основних виробничих 

засобів 

4096,800 14,38 475,200 14,62 384,00 26,66 4956,000 

1.3.3. амортизація контейнерів 327,586 1,15         327,586 

1.3.4 оренда контейнерів 3591,720 12,60 48,000 1,48 48,000 3,33 3687,720 

1.4 Загальновиробничі витрати 6197,810 21,75 796,551 24,51 636,014 44,16 7630,375 

2 Адміністративні витрати 2268,826 7,96 291,593 8,97 232,825 16,17 2793,244 

3 Витрати на збут 1116,129 3,92 143,446 4,41 114,536 7,95 1374,111 

4 Усього витрат повної 

собівартості 

38470,892 135,01 4944,332 152,13 3947,848 274,10 47363,072 

5 Витрати на покриття втрат 0 0 0 0 0 0   

6 Планований прибуток 0 0 0 0 0 0   

  Дохід від реалізації 

вторинної сировини 

-139,924 -0,49          -139,924 

7 Вартість послуг з вивезення  

побутових відходів 

38330,968 134,52 4944,332 152,13 3947,848 274,10  47223,148 

8 ПДВ (20%)   26,90   30,43   54,82   

9 Всього з ПДВ   161,42   182,56   328,92   

10 Обсяг послуги з вивезення 

побутових відходів, тис. м3 

284,96149  32,49866  14,40282  331,86297 
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  Додаток 3 

                                                                                                      до рішення Виконавчого комітету 

                                                                                від 21.12.2021 № 792             

 
Структура тарифу КП "СУМИЖИЛКОМСЕРВІС"СМР на послугу із захоронення побутових відходів 

без ПДВ 

№ з/п Показник 
усього, тис. 

грн 
грн/ т грн/  м3 

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 

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 

 

Директор Департаменту 

інфраструктури міста                                        О.І. Журба 


