
                                                 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

26.10.2020                                            м. Глухів                            №   250 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги 

з поводження з побутовими відходами 

(захоронення) 

  

Розглянувши заяву директора товариства з обмеженою відповідальністю 

«Екосервіс20»  Крючкова В.В. про встановлення тарифів на послуги з поводження 

з побутовими відходами (захоронення)  і розрахунки економічно обґрунтованих 

витрат  на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення), 

відповідно до статті 4  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 26 

липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами», керуючись підпунктом 2 пункту 

«а» статті 28, статтею 52 та частиною шостою статті 59  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тариф на послуги з поводження з побутовими відходами 

(захоронення), які надає ТОВ «Екосервіс20» на удосконаленому полігоні для 

складування твердих побутових відходів м. Глухова для населення, бюджетних 

установ  та інших споживачів в сумі 50,35 грн. за 1 м³ та структуру тарифу згідно з 

додатком. 

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

міської ради від 06.02.2015 №18 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення та захоронення твердих побутових відходів» в частині встановлення 

тарифу на захоронення твердих побутових відходів. 

 3. Це рішення набирає чинності з 01 листопада 2020 року.  

4. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галустяна В.Е. 

 

 

Секретар міської ради                                                   Юрій БУРЛАКА 

 
 



Додаток    

до рішення виконавчого комітету  

місткої ради 

26.10.2020  № 250 

 

 

Структура тарифу 

на послуги з поводження з побутовими відходам (захоронення), які надає  

ТОВ «Екосервіс20» на удосконаленому полігоні для складування твердих 

побутових відходів м. Глухова  

№   

Показник 
         грн./ м3 

1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 40,74 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 13,57 

1.1.1 електроенергія на 

технологічні потреби 

0,16 

1.1.2 Витрати на паливо та мастильні матеріали 13,41 

1.2 прямі витрати на оплату праці 6,98 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 20,19 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 

1,53 

1.3.2 Податок за викиди забруднюючих речовин 0,62 

1.3.3 Податок за розміщення відходів 10,67 

1.3.4 Податок на землю 0,20 

1.3.5 Санітарно-мікробіологічне дослідження 0,37 

1.3.6 Оренда транспортних засобів 6,80 

1.4 загальновиробничі витрати - 

2 Адміністративні витрати 2,85 

6 Усього витрат повної собівартості 43,59 

 

8 Планований прибуток 4,36 

9 Єдиний податок 5% 2,40 

10 Вартість послуг з 
поводження з побутовими відходами (захоронення)для 

споживачів 

50,35 

 

Керуючий справами  виконавчого                                           

комітету    міської ради                                                                    Ігор КАРЛОВ                                                                        
 


