
Повiдомлення про HaMip встановлення тарифiв на послуги з поводження з побутовими
вhходами на територii Люботи нсь коТ MicbKoT TepиTopia-rbHoi гролrади

i

i i;.

вiдповiдно до кпорялку iнформування спожиЁачiв про HaMip змiнlа/цiн тарифiв на
коплунальнi послуги з обгруrrгуван}ulм такоТ необхiдностi>, затвердженого Наказом MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунrlльного господарства Украiни вИ
05.06.2018 ЛЬl30, Виробниче управлiння комунального господарства JIIоботинськоI MicbKoT ради
xapkiBcbkoT областi повiдомляе про HaMip змiнити дiючий тариф на послуги з вивезеншI
побутових вiдходiв у зв'язку iз зростанням: мiнiмальноi заробiтноi плати, цiни запчастин дJuI
смiттсвоза та смiттсвих контейнерiв та суl-гевого пiдвищення BapTocTi ПММ,

Чинний тариф на послуги з вивезеннJI побутовкх вiдходiв були встановленi та затвердженi
Рiшенням виконавчого KoMiTery ЛюботинськоТ MicbKoT ради <Про встановлентuI тарифiв на
послуги, якi надас Виробниче управлiнгrя комун€tльного господарства JIrоботинськоТ MicbKoT ради
XapKiBcbKoi областi> вiд 09 TpaBIuI 2022 pol<y Ng82 i становлrIть за 1 куб.м для Bcix груп споживачiв
на сдиному piBHi 50,57 грн без П!В. Змiни були провелеяi у зв'язку з переходом пiдприемства на
спрощену систему оподаткування на 3 .руrry единого податку зi ставкоrо 2Yо, але фактично
залишились нХ piBHi тарифу, який був затверджений ще ь 201'7 року (Рiшення вiд 14 лоiого 20tr7

року ЛЬ30). ;

Розмiр дiючого тарифу скJIадае 47,3 вiдсоткiв вiд IuIанового економiчно обrРунтованого
тарифу 106.84 грн.

Порiвняльна таблиця на 12 мiсяцiв

Показник Код
рядка

Передбачено
дlючи{чI
тарифоN,r

планований
aa

перIод plк
2023

усього, тис. грн усього, тис. грн
в д

Виробнича собiвартiсть, усього,
зокрема:

001 940,2з 2з]0,92 252,16

прямi матерiальнi витрати, зокрема: 002 з63,39 бз5,99 1 75,01
палIIивно-мастильнi матерiали 003 5 10,70

|.1.2 N,{атерiЕlJIи для ремонту засобiв
N{еханlзацtl

004 125,29

1.1.3 електроенергiя на технологi.tнi
потреби

005

|.2 прямi витрати на оплату працi 009 з] j,4 1 290,80 з42,02
1.3 iншi прямi витрати, зокрема: 010 83,0з 286,3з 28,9

1.з.1 сдиний внесок на загаJIьнообов'язкове
державне соцiальне страц/вання
працiвникiв

011 в3,03 28з,98 а,29

|.з.2 аN4ортизацiя основних виробничих
засобiв та нематерiальних активiв,
безгlосередньо повlязаних iз наданням
послугИ

012

1 .3.3 0 13

I.4 загаJ{ьновиробничi витрат и | 6,9 5Уо 014 1 16,41 1 5 7,80 13 5,5 5
2 Адрriнiстративнi витрати 16,5 5Уо 015 1з 1 ,24 1 5 0'48 I14,66
J Усього ]Rитрат повноТ собiвартостi* 019 1 07 I,1J 2521,40 235,з2

BapTicTb послуг з поводженнJI з

побутоt3ими вiдходами для
споживаLI iB

028 50,57 106,84 211 ,2]

5 Обсяг послуг з поводженfiя з
обуlggими вiдходами (тис. м-3):

а29 21 ,19 2з,6 111 ,37

Тариф на послуги з поводження з
F':,поOутовими вlдходами

наоелення
i

неприбутковi органiзацiТ,

0з0

50,57 106 ,в4 21 1 ,27

,L\..

J\b

з/п
Вiдсоток
змlн,

А Б г

1.1

1.1.1

2,35

4

6



Заува}кення та шропозицii, щодо зlиiни тарифу на посдуги

ХаркiRська облr., м. Люботин, вул. Слобожанська, 26

z. Люботинське ВУКГ ЛNДР хо
XapKiвcbкa обл,, м. Люботин, вул. ,74L-2o-7o, або на

начальник Вукг лмр хо

,

\

\ziDно з Посm|ановоrо КМ ]tg 3 18 BiD 27.03.201 9 mарuф на повrлdження з побупtовLlл,lu вiDхоёалаtt dля

Bcix zруп споэtсuвачiв всmановлtосmься на еDuнол,rу piBHi tOб,84 zрн. за 1 куб,м, П,ЩВ tte

графiк вивезення побlтових вiдходiв залишаеться без змiн,

евтушенко

qдэвш


