
Додаток 1 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір здійснити коригування тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових та великогабаритних побутових відходів з урахуванням 

операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 

знешкодження, захоронення) 

 

      Виконавець послуг з вивезення побутових відходів КП «Київкомунсервіс» 

повідомляє, про те, що до Київської міської військової адміністрації подано 

для затвердження на новому рівні тарифи на послуги з вивезення твердих 

побутових та великогабаритних побутових відходів, розраховані відповідно до 

Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. 

 

Загальний розмір планованих тарифів з вивезення твердих побутових 

відходів для кожної категорії споживачів 

 
№ Категорії споживачів Плановані тарифи, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ 

1 Населення 188,53 226,24 

2 Бюджетні установи 197,43 236,92 

3 Інші споживачі 236,83 284,20 

 

Загальний розмір планованих тарифів з вивезення великогабаритних 

відходів для кожної категорії споживачів 

 
№ Категорії споживачів Плановані тарифи, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ 

1 Населення 226,41 271,69 

 

Обґрунтування причин зміни тарифів 

  Коригування тарифів здійснюється шляхом коригування 

індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік 

збільшення. 

Перегляд тарифів на послуги з вивезення твердих побутових та    

великогабаритних відходів обумовлено наступними чинниками : 

✓ зростанням вартості пального на 75 % та важкою ситуацією на ринку 

паливно-мастильних матеріалів, що склалася в результаті військової 

агресією російської федерації; 

✓ зростанням вартості мастильних матеріалів на 156 % ; 

✓ зростанням вартості захоронення 1 тонни твердих побутових відходів на 

полігоні №5 ПРАТ «Київспецтранс» на 41% у зв'язку із підвищенням цін 

на паливно-мастильні матеріали;  

✓ зростанням вартості захоронення 1 тонни великогабаритних побутових 

відходів на полігоні №6  ПРАТ «Київспецтранс» на 71 % у зв'язку із  

підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. 



 

Структура планових тарифів для кожної категорії споживачів 

Тверді побутові відходи 
Показник Населення Бюджетні 

установи 

Інші споживачі 

1.Прямі витрати, грн за 1 куб. м 153,54 153,54 153,54 

2.Загальновиробничі витрати, 

грн за 1 куб. м 

 

3,93 3,93 3,93 

3.Адміністративні витрати, 

грн за 1 куб. м 

16,12 16,12 16,12 

4.Витрати на збут, грн за 1 куб. м 3,87 3,87 3,87 

5.Повна собівартість, грн за 1 куб. м 177,46 177,46 177,46 

6.Прибуток, грн. за 1 куб. м.  11,07 19,97 59,37 

7.Тариф, грн. за 1 куб. м (без ПДВ) 188,53 197,43 236,83 

8.ПДВ, грн за 1 куб. м 37,71 39,49 47,37 

9.Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 226,24 236,92 284,20 

 

Рівень підвищення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів для населення складає – 28,36%. 

 

Структура планових тарифів для кожної категорії споживачів 

Великогабаритні відходи 
Показник Населення 

1.Прямі витрати, грн за 1 куб. м 188,51 

2.Загальновиробничі витрати, грн за 1 куб. м 3,65 

3.Адміністративні витрати, грн за 1 куб. м 15,59 

4.Витрати на збут, грн за 1 куб. м 2,96 

5.Повна собівартість, грн за 1 куб. м 210,71 

6.Прибуток, грн за 1 куб. м 15,70 

7.Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 226,41 

8.ПДВ, грн за 1 куб. м 45,28 

9.Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 271,69 

 

Рівень підвищення тарифу на послуги з вивезення великогабаритних 

відходів для населення складає-28,96% 

 

Періодичність надання послуг 

Послуга з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, 

зберігання, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення ) 

надається відповідно до затверджених графіків дислокацій у відповідності до 

норм утворення побутових відходів, та кількості проживаючих осіб, для 

різних категорій споживачів, затверджених Розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 

29.12.2012  № 2416 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення 



побутових відходів у місті Києві», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2008 р.  № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами», санітарних норм та правил 

благоустрою. 

Діючі тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та 

великогабаритних відходів з урахуванням операцій поводження з 

побутовими відходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) 

як виконавцю цих послуг – КП «Київкомунсервіс» затверджено 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.03.2019 № 450 у наступних розмірах:    

    

Тверді побутові відходи 
№ Категорії споживачів Плановані тарифи, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ 

1 Населення 146,88 176,26 

2 Бюджетні установи 155,78 186,94 

3 Інші споживачі 195,18 234,22 

 

Структура затверджених тарифів для кожної категорії споживачів 

Тверді побутові відходи 
Показник Населення Бюджетні 

установи 

Інші споживачі 

Прямі витрати, 

грн за 1 куб. м 

111,89 111,89 111,89 

Загальновиробничі витрати, 

грн за 1 куб. м 

3,93 3,93 3,93 

Адміністративні витрати, 

грн за 1 куб. м 

16,12 16,12 16,12 

Витрати на збут, грн за 1 куб. м 3,87 3,87 3,87 

Повна собівартість, грн за 1 куб. м 135,81 135,81 135,81 

Прибуток, грн. за 1 куб. м. 11,07 19,97 59,37 

Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 146,88 155,78 195,18 

ПДВ, грн за 1 куб. м 29,38 31,16 39,04 

Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 176,26 186,94 234,22 

 

Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості 

Тверді побутові відходи 
№ Категорії споживачів Рівень відшкодування, % 

1 Населення, бюджетні установи, інші 

споживачі 

76,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Великогабаритні побутові відходи 
№ Категорії споживачів Плановані тарифи, грн за 1 куб. м 

без ПДВ з ПДВ 

1 Населення 175,57 210,68 

Структура затверджених тарифів для кожної категорії споживачів 

Великогабаритні відходи 
Показник Населення 

Прямі витрати, грн за 1 куб. м 137,67 

Загальновиробничі витрати, грн за 1 куб. м 3,65 

Адміністративні витрати, грн за 1 куб. м 15,59 

Витрати на збут, грн за 1 куб. м 2,96 

Повна собівартість, грн за 1 куб. м  159,87 

Прибуток, грн за 1 куб. м 15,70 

Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 175,57 

ПДВ, грн за 1 куб. м 35,11 

Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 210,68 

 

Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості 

                                       Великогабаритні відходи 
№ Категорії споживачів Рівень відшкодування, % 

1 Населення, бюджетні установи, інші 

споживачі 

75,9 

 

Інформація щодо збільшення тарифу на послуги з вивезення побутових 

відходів у розрахунку на 1 куб. м. 

Найменування 

Тариф на 1 куб. м. 

з ПДВ 

ТПВ ВГВ 

Існуючий тариф, грн. 176,26 210,68 

Плановий тариф, грн. 226,24 271,69 

зростання тарифу, грн. 49,98 61,01 

зростання тарифу,%. 28,36 28,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація щодо збільшення тарифу на послуги з вивезення побутових 

відходів у розрахунку на 1 особу 

 

Найменуван

ня 

Вартість вивезення побутових відходів, грн. з ПДВ 

Багатоквартирні будинки Приватні будинки 

із сміттєпроводом без сміттєпровода 

Пакетний 

спосіб, 

вартість 1 

пакету з 

логотипом 

Обслуговуван

ня 

контейнерами 

ємністю 120 

або 240 л.  

ТПВ ВГВ Всього ТПВ ВГВ Всього ТПВ ТПВ 

Існуючий 

тариф 
28,35 4,07 32,42 31,58 4,53 36,11 24,00 37,01 

Плановий 

тариф 36,39 5,24 41,63 40,53 5,84 46,37 40,00 47,51 

зростання 

тарифу, грн. 8,04 1,17 9,21 8,95 1,31 10,26 16,00 10,50 

зростання 

тарифу,% 28,36 28,75 28,41 28,34 28,92 28,41 66,67 28,37 

 

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з 

дня розміщення оголошення на адресу: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23 та 

на електронну адресу: info@kks.kiev.ua ; відділ екологічної політики, зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ, тел.: (044) 594-77-11, (067) 200-86-04 (начальник 

відділу Хавара Роман Андрійович). 
 

mailto:info@kks.kiev.ua

