
(в гривнях на 1м3)

Обсяги надання послуг та статті витрат
Фактичні 

показники   за  
2017 року 

Збільшення 
витрат, %%

Відсоток 
зростання 

нового 
тарифу  до 

діючого      
середнього 

тарифу 

Відсоток 
зростання 

нового 
тарифу  до 
фактичних 

витрат 2017 р. 

Примітки

Статті витрат Загальний показник Загальний 
показник

Загальний 
показник

Загальний 
показник

1 Обсяги надання послуг, м3 342 840,00 301687,44 355 919,92

2 Статті витрат за елементами 
Матеріальні витрати                                   17,22 16,80 97,6 26,55 154,2 158,0
Витрати на оплату праці                                              7,29 9,70 133,1 12,25 168,0 126,3
Внески на соціальні заходи                           2,65 2,10 79,2 2,67 100,8 127,1
Амортизація основних засобів та необоротних 
активів 2,39 3,02 126,4 6,13 256,5 203,0

Податки, збори, обов'язкові платежі, охорона 
праці, техніка безпеки, обов'язкове страхування 
транспорту, інші прямі витрати

0,74 1,10 148,6 1,34 181,1 121,8

Інші витрати, у т. ч. оренда приміщень, послуги 
сторонніх організацій, адміністративні, збутові 
витрати тощо 

4,40 5,96 135,5 6,37 144,8 106,9

Разом виробничі витрати 34,69 38,68 111,5 55,31 159,4 143,0
3 Плановий прибуток, % 11,96% 0,02% 12,00%

4 Плановий прибуток, абсолютний показник 4,15 0,07 6,64 160,0
5 Податок на додану вартість, 20% 7,77 7,75 12,39 159,5
6 Тариф на 1м3 без врахування ПДВ 38,84 38,75 61,95 159,5
7 Тариф загальний на 1м3 з ПДВ 46,61 46,50 99,8 74,34 159,5

 у т.ч.
для населення 44,40 44,40 70,56 158,9
для бюджетних установ 47,87 47,80 76,32 159,4

для інших споживачів 51,61 51,50 81,60 158,1

[i] згідно вимог Наказу МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 30.07.2012р.№ 390

Тариф не враховує послугу на утилізацію 
твердих побутових відходів МКП 
"Чернівціспецкомунтранс", а саме: -Для 
населення 6,54 грн.за 1 куб.м.; Для 
бюджетних установ 7,44 грн. за 1куб.м.; 
Для інших споживачів 8,01 грн. за 1 куб.м. 
(з ПДВ)

Щомісячна плата за вивезення твердих побутових відходів з врахуванням діючих норм накопичення на одного мешканця квартири/будинку (0,165м3 на місяць) планується в розмірі 12,72 грн. з ПДВ

Шановні споживачі послуг з вивезення твердих побутових відходів!

Обґрунтування причин зміни тарифу. Підприємство планує збільшити тарифи на послуги з 15.09.2018 р. за встановленими процедурами у зв’язку із збитковістю діяльності по 
збиранню та  вивезенню твердих побутових відходів. Від останньої  дати затвердження діючих тарифів (13.01.2015р.) значно підвищились ціни на основні матеріальні ресурси 
(наприклад, ціни на паливо-мастильні матеріали виросли на 81%, ціни на імпортні запасні частини для сміттєвозів збільшились в середньому на 70% у зв'язку із девальвацією 
гривні) та на інші ресурси, мінімальна заробітна плата зросла з 1218 до 3723 грн., а також з причини росту індексу споживчих цін за період з 2015 року по липень 2018 року згідно 
офіційних статистичних даних на 189,7 %.

Фірма «Альтфатер Чернівці» із 100% іноземним капіталом надає послуги на території міста Чернівці зі збирання та  вивезення твердих побутових відходів з періодичністю надання 
згідно з графіками вивезення  в залежності від обсягів накопичення, які узгоджені  із споживачами послуг в договорах. Згідно вимог чинного законодавства[i]  підприємство цим 
оголошенням  інформує своїх споживачів про розрахунки діючих тарифів та проекту нових тарифів з 15.09.2018 року.                                                                                                             
Зауваження та пропозиції  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо повідомляти протягом 10 днів після дати оприлюднення даної інформації на адресу 
Фірми «Альтфатер Чернівці»  - 58023, м.Чернівці, вул. Василя Лесина,4, або на електронну адресу фірми ua.chernivtsi.all.groups@veolia.com  Довідки за телефоном 54-75-
29.

№ п/п

Розрахунок планових витрат 
для діючого тарифу (в грн. 

коп. на 1м3) - затверджений 
13.01.2015 року Рішенням 

виконкому Чернівецької 
міської ради № 3/1
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запланованих 

тарифів з 
15.09.2018 р.                                    
(в грн. коп. на 

1м3)

Загальні витрати 
підприємства 
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