
О голош ення
про внесення змін до ріш ень виконавчого комітету про затвердж ення тарифів на 

послуги з поводження побутових відходів

У відповідності до п.4 розділу II Порядку інформування споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 КП «Полігон ТПВ»
повідомляє про намір змінити тариф на послуги з захоронения побутових відходів для 
категорії споживачів - інші споживачі. Перегляд тарифу зумовлений підвищенням 
рентабельності для категорії споживачів інші споживачі з 60% до 100%, що дозволить 
підприємству отримати вищий рівень прибутковості для оновлення основних засобів.

Майбутній тариф на послуги з захоронения побутових відходів для інших 
споживачів буде становити 195,55 грн. з ПДВ за 1 т (ріст 25%); тариф на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів, які надаються ПрАТ «АТП-0928» для категорії 
споживачів - інші споживачі становитиме 835,43 грн.(ріст 4,91%); тариф на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів, які надаються ДП «Автоколона 2222» для категорії 
споживачів - інші споживачі становитиме 849,97 грн.(ріст 4,82%). Також повідомляємо, 
що затверджені тарифи на послуги з вивезення та захоронения ТПВ для населення та 
бюджетних споживачів залишаються без змін.

Тарифи на послуги з захоронения побутових відходів

Показник

Тариф на захоронения побутових відходів Тариф на 
захоронения 

ремонтних відходів

Категорія споживачів:

населення бюджетні
споживачі

інші
споживачі

Планові
економічно
обґрунтовані
витрати
підприємства, грн./т

81,48 81,48 81,48 40,74

Рентабельність, % 0 15 100 40
Тариф, грн./т з 
ПДВ 97,78 112,44 195,55 68,44

Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

які надаються ПрАТ «АТП-0928»

Показник Одиниця
виміру

Категорія споживачів:
бюджетні споживачі інші споживачі

Планові економічно 
обґрунтовані витрати 
підприємства

грн./тонну 410,18 410,18

Рентабельність % 15 зо
Тариф на перевезення 
ТПВ, з ПДВ та 
рентабельністю

грн./тонну 566,04 639,88

Тариф на
захоронения, грн./кг з 
ПДВ

грн./тонну 112,44 195,55

Тариф на вивезення  
ТП В, грн./кг з ПДВ

грн./тонну 678,48 835,43



Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

які надаються ДП «Автоколона 2222»

Показник Одиниця
виміру

Категорія споживачів:
бюджетні споживачі інші споживачі

Планові економічно 
обґрунтовані витрати 
підприємства

грн./тонну 454,46 454,46

Рентабельність % 10 20
Тариф на перевезення 
ТПВ, з ПДВ та 
рентабельністю

грн./тонну 599,89 654,42

Тариф на захоронения 
з ПДВ грн./тонну 112,44 195,55

Тариф на вивезення  
ТПВ з ПДВ

грн./тонну 712,33 849,97

Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються щоденно згідно з 
графіками.

Проект рішення про внесення змін до рішень виконавчого комітету про 
затвердження тарифів на послуги з поводження побутових відходів розміщено на 
офіційному сайті міста Івано-Франківська (www.mvk.if.ua) та сайті КП «Полігон ТПВ» 
(www.poligon.if.ua)

Зауваження та пропозиції щодо тарифів приймаються до 24.01.2021 року за 
адресою: КП «Полігон ТПВ» вул. Військових Ветеранів, 10а, м. Івано-Франківськ, інд. 
76019 або на email: poligon.if@gmail.com.
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