
 
НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                      

від  «____» 26.03.2019   20 ____  р.  №  87                               ___ 
 

м.Нова Каховка  

 

 

Про встановлення тарифів на послуги  

з вивезення побутових відходів  

комунальному підприємству "НК Екосервіс" 

по м. Нова Каховка 

 
  

У зв'язку зі змінами собівартості послуг з вивезення побутових відходів, з 

метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво, відповідно до договору від 29.04.2016 №6/04/16,  укладеного 

з комунальним підприємством «НК Екосервіс», керуючись статтею 28 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської 

ради 
  
ВИРІШИВ:  
 

 1. Встановити Комунальному підприємству "НК Екосервіс" тарифи на 

послуги з вивезення побутових відходів по м. Нова Каховка: 
 

Вид послуги Розмір тарифу  

грн. за 1 м3 (в тому числі ПДВ) 

для 

населення 

для бюджетних 

установ 

для інших 

споживачів 

Вивезення твердих 

побутових відходів 
154,33 154,33 154,33 

Вивезення рідких 

побутових відходів 
87,78 87,78 87,78 

 

 2. Затвердити Комунальному підприємству "НК Екосервіс" структуру 

тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та вивезення рідких 

побутових відходів по м. Нова Каховка (додаються).  



 3. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2019 року. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

від 21.08.2017 №309 "Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів комунальному підприємству "НК Екосервіс". 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Чурсинова Л.Г. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету 

26.03.2019 № 87 

Структура 

тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на 2019 рік 

м. Нова Каховка. 
                                                                                                                                                      (грн.) 

№ 

з/п 

Статті витрат Планові витрати 

всього на 1 м3 

1 2 3 4 

1 Прямі матеріальні витрати всього: 

- паливно-мастильні матеріали; 

- витрати на шини, акумуляторні батареї; 

- на запасні частини; 

- оливу; 

- витрати на  контейнери; 

- фарбування контейнерів 

- інші витрати 

4187147.82 

2599019.01 

60706.19 

217258.06 

110167.90 

742400.00 

95718.00 

361878.66 

47.88 

29.72 

0.70 

2.48 

1.26 

8.49 

1.09 

4.14 

2 Прямі витрати на оплату праці всього, у тому числі: 

- основна зарплата виробничого персоналу; 

- додаткова зарплата; 

- інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати; 

- зарплата обслуговуючого персоналу. 

2684202.90 

1171752.00 

140993.76 

393823.73 

977633.41 

30.69 

13.40 

1.61 

4.50 

11.18 

3 Інші прямі витрати:  

- внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  виробничого персоналу 

- амортизація 

1092568.88 

 

590524.64 

502044.24 

12.50 

 

6.75 

5.75 

4 Загальновиробничі витрати 1978580.81 22.62 

5 Адміністративні витрати 1304936.99 14.92 

 Всього собівартість 1м3 в грн. - 128.61 

 Обсяг виробництва, м3, всього: 

в т.ч.: 

- населення 

- бюджетні установи 

- інші установи. 

Тариф для категорії споживачів з ПДВ в грн.: 

- населення 

- бюджетні установи та організації 

- інші споживачі. 

З 1 людини на місяць: 

- багатоквартирні будинки з наявністю усіх видів 

благоустрою; 

- одно-, двоквартирні будинки з присадибною ділянкою: 

- з наявністю усіх видів благоустрою; 

- за відсутності газового опалення (використання твердого 

палива).  

87451.99 

 

59013.71 

5605.60 

22832.68 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

154.33 

154.33 

154.33 

 

  

 19.87 

 

 21.54 

 

22.06 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                              В.С. Акуленко  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету 
26.03.2019 № 87 
 

 

Структура  

 тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів на 2019 рік 

м. Нова Каховка. 
                                                                                                                                                   (грн.) 

№ 

з/п 

Статті витрат Планові витрати 

всього на 1 

м3 

1 2 3 4 
1 Прямі матеріальні витрати всього: 

- паливно-мастильні матеріали; 

- витрати на шини, акумуляторні батареї; 

- на запасні частини; 

- оливу; 

- витрати на куповані комплектувальні вироби 

8547.44 

7224.10 

867.33 

- 

456.01 

- 

13.86 

11.71 

1.41 

- 

0.74 

- 

2 Прямі витрати на оплату праці всього, у тому числі: 

- основна зарплата виробничого персоналу; 

- додаткова зарплата; 

- інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати; 

- зарплата обслуговуючого персоналу. 

14642.15 

8812.80 

2203.20 

3304.80 

321.35 

23.74 

14.29 

3.57 

5.36 

0.52 

3 Інші прямі витрати:  

- внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 виробничого персоналу 

- амортизація 

3221.27 

 

3221.27 

- 

5.22 

 

5.22 

- 

4 Загальновиробничі витрати 11272.81 18.28 

5 Адміністративні витрати 7434.78 12.05 
 

Всього собівартість 1м3 в грн. - 73.15 

  

Обсяг виробництва, м³ 

Тариф для категорії споживачів за 1 м³ з ПДВ: 

 Населення 

 Бюджетні установи та організації 

 Інші споживачі 

  

 

616.80 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

87.78 

87.78 

87.78 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                              В.С. Акуленко  


