
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІНИ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З 

ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

КУП «ЕКОВІН» З ОБГРУНТУВАННЯМ НЕОБХІДНОСТІ ЙОГО 

ЗМІНИ 

Керуючись п.4 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 №130, 

комунальне унітарне підприємство «ЕкоВін» доводить до відома споживачів 

інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами. 

1. Загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з 

побутовими відходами та його структура: 

 

№ 

з/п 
Елементи витрат 

Од. 

виміру 

Структура тарифу на послуги з 

поводження з побутовими відходами 

Вивезення 

ТПВ
* 

Вивезення 

ВГВ
** 

Захоронення 

ПВ
*** 

1 Прямі матеріальні витрати грн/м³ 21,72 52,54 8,05 

2 Прямі витрати на оплату 

праці 

грн/м³ 34,97 79,60 4,16 

3 Інші прямі витрати грн/м³ 13,45 19,29 8,07 

4 Адміністративні витрати  грн/м³  4,38 9,45 1,27  

5 Витрати на збут грн/м³ 5,17 11,16 1,49 

6 Фінансові витрати грн/м³ 0,42 0 0,20 

7 Повна собівартість грн/м³ 80,11 172,04 23,24 

8 Прибуток грн/м³ 18,30 34,23 2,23 

9 ПДВ грн/м³ 19,68 41,25 5,09 

10 Тариф (з ПДВ) грн/м³ 118,09 247,52 30,56 
              * 

тверді побутові відходи,   
**

великогабаритні відходи,   
***

побутові відходи 

 

2. Періодичність надання послуги: 

Послуги з поводження з побутовими відходами надаються щоденно або 

згідно з графіками, встановленими договорами.  

 

3. Обґрунтування змін причини тарифу: 
Чинні тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами 

встановлені  рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

18.02.2021 року №409 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження  з 

побутовими відходами для всіх категорій споживачів, що надаються                   

КУП «ЕкоВін» та встановлені терміном на один рік – з 01 березня 2021 року 

по 28 лютого 2022 року. 

 У структурах чинних тарифів було враховано складову – 

«Коригування витрат», яка передбачає зменшення розміру тарифних витрат 

за рахунок невиконання КУП «ЕкоВін» інвестиційної програми, включеної 



до тарифів, що діяли до 01.03.2021р. (вивезення, захоронення) у розмірі 

16320167,70 грн.  

КУП «ЕкоВін» здійснило розрахунок тарифів на послуги з поводження 

з побутовими відходами шляхом коригуванням лише складової 

«Коригування витрат», а саме – повне її виключення зі структури тарифів з 

01 березня 2022 року. 

Порівняльний аналіз тарифу: 

 
Складова  послуги з 

поводження з 

побутовими відходами 

Чинний тариф, 

грн/м³ з ПДВ 

Плановий 

тариф, грн/м³ з 

ПДВ 

Відхилення 

грн % 

Вивезення ТПВ 99,12 118,09 18,97 19,1 

Вивезення ВГВ 227,52 247,52 20,00 8,8 

Захоронення ПВ 22,26 30,56 8,30 37,3 

 

 Враховуючи вищезазначене, для забезпечення належного рівня та 

своєчасності надання послуг з поводження з побутовими відходами 

необхідно провести коригування тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами для усіх категорій споживачів. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб 

приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування на 

електронну адресу ecovin@ukr.net або за адресою: 21037, вул. Сабарівське 

шосе, 7, м. Вінниця, тел. 067-53-52-582. 

 

Директор КУП «ЕкоВін»  Петро  Гриневич
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