Оголошення!
Інформація про намір здійснити зміну діючого тарифу на послугу з вивезення та захоронення твердих побутових
відходів, що надається КП «Комунсервіс»
Керуючись Порядком доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, що затверджений наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, Комунальне
підприємство «Комунсервіс» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу на послугу з вивезення
та захоронення твердих побутових відходів.
Обрахунок тарифу на послуги із вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів здійснено відповідно до Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 року
№1010, Наказу Мінрегіонбуду від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення».
Загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість).
Відповідно до проведених розрахунків загальний розмір тарифу на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих
побутових відходів складатиме (таблиця № 1).
Обґрунтування причин зміни тарифу
Звертаємо вашу увагу, що в попередні періоди та на сьогоднішній час, комунальне підприємство «Комунсервіс» не сплачує
екологічний податок за розміщення (захоронення) відходів, що в свою чергу, є порушенням норм Податкового законодавства України.
У відповідності до підпункту 10 пункту 13 розділу III Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами,
затвердженого Постановою КМ України від 26 липня 2006 року за №1010, передбачено, що до складу загальновиробничих витрат тарифів на
послуги з поводження з побутовими відходами включаються зокрема і витрати по сплаті податків, зборів та інших передбачених
законодавством обов’язкових платежів. Тому, з метою уникнення порушень Податкового законодавства існує доцільність встановити новий
тариф згідно поданих розрахунків, що є додатками до цього звернення.
Станом на 01.03.2020 рік діючі тарифи, які затверджені рішенням виконкому Хорольської міської ради № 145 від 22.08.2017 року та
введення їх в дію від 15.09.2017 року, не забезпечують в повній мірі відшкодування витрат з надання послуг з вивезення та захоронення
твердих побутових відходів.
Основними чинниками зростання фактичної собівартості даного виду послуг є зміна мінімального розміру заробітної плати, зростання
цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини. Так, діючими тарифами, які було прийнято ще у 2017 році, по вивезенню
(перевезенню) відшкодовується вартість дизельного палива за ціною 20,16 грн без ПДВ за 1 літр, при цьому фактична його вартість станом
на 01.03.2020 року складає 23,49 грн./л без ПДВ. Ціна зросла на 17 %.

Фонд оплати праці в діючих тарифах визначений виходячи із мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної тарифної ставки
робітника І розряду, що в 2017 році складала 1920,00 грн., на сьогодні станом на 01.03.2020 рік розмір мінімального прожиткового мінімуму
становить 2102,00 грна та мінімальна тарифна ставка робітника І розряду не менше 160 % розміру прожиткового мінімуму, так місячна
тарифна ставка робітника становить 3363,20 грн. або ріст на 75 %.
У діючих тарифах відсутня складова екологічний податок, що є порушенням податкового законодавства. З 1 січня 2019 року ставку
Податок за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних
територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання)становить 5,00 грн./тонну (IV клас – мало небезпечні). А також застосовується коефіцієнт
відповідно до статті ПКУ 246 п.п. 246.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у
навколишньому природному середовищі, так, як місце видалення відходів знаходиться за 700 м. від міста Хорол застосовується коефіцієнт 3
х3:
5,00*3*3 =45 грн./тонна
На 2020 рік заплановано здійснити захоронення твердих побутових відходів в кількості 26 653 м³, через відсутність вагового
обладнання та у відповідності до розроблених Норм утворення та визначення морфологічного складу твердих побутових відходів для міста
Хорол Полтавської області, виконаних Науково-технічним центром Полтавського відділення інженерної академії України, якими було
проведено дослідження на звалищі міста Хорол 16.08.2018 та 21.11.2018 рр. та визначено щільність проби у розмірі 0,1365 тон/м³ (136,5
кг/м³). Очікувані витрати на оплату обов’язкового екологічного податку за 2020 рік складуть 163 716,05 грн.
Недостатність коштів не дозволяє в повній мірі виконувати всі регламентовані роботи, які передбачено Правилами експлуатації полігонів
побутових відходів та ДБН В.2.4-2-2005.
Після проходження процедури узгодження розрахунків тарифу, планова вартість послуг з захоронення побутових відходів буде складати:
1. Вивезення (перевезення)твердих побутових відходів:
1.1. для населення – 53,29 грн./м³ з ПДВ;
1.2. для бюджетних установ – 59,69 грн./м³ з ПДВ;
1.3. для інших споживачів – 74,61 грн./м³ з ПДВ.
2. Захоронення твердих побутових відходів:
2.1. для населення – 36,53 грн./м³ з ПДВ;
2.2. для бюджетних установ – 40,92 грн./м³ з ПДВ;
2.3. для інших споживачів – 51,15 грн./м³ з ПДВ.
Вартість послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів від населення в розрахунку на 1
особу/місяць становить:
1. для багатоквартирних та одноквартирних будинків – 13,47 грн./1 особа/місяць з ПДВ;
2. для приватного сектору – 15,72 грн./1 особа/місяць з ПДВ.

