
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових та великогабаритних відходів з урахуванням операцій 
поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 

знешкодження, захоронення) 
 

      Виконавець послуг з вивезення побутових відходів  
КП - «Київкомунсервіс» повідомляє, що до виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) подано для 
затвердження на новому рівні тарифи на послуги з вивезення твердих 
побутових та великогабаритних 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 
 

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

1 Населення 146,88 176,26 
2 Бюджетні установи 155,78 186,94 
3 Інші споживачі 195,18 234,22 

 
Загальний розмір планованих тарифів з вивезення великогабаритних 

відходів для кожної категорії споживачів 
 

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

1 Населення 175,57 210,68 
 

Обґрунтування причин зміни тарифів 
   Перегляд тарифів на послуги з вивезення твердих побутових та    
великогабаритних відходів обумовлено підвищенням тарифу Приватного 
акціонерного товариства «Київспецтранс» на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів на 6 % та підвищенням тарифу на послугу з захоронення 
побутових відходів (великогабаритних відходів) на полігоні № 6 Приватному 
акціонерному товаристві «Київспецтранс» на 260 % (130,62 грн за 1 тонну (без 
ПДВ)) відповідно до постанови НКРЕКП від 11.01.2019 № 2 «Про 
встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів 
Приватному акціонерному товаристві «КИЇВСПЕЦТРАНС». 

 
 
 
 



Структура розрахованих тарифів для кожної категорії споживачів 
Тверді побутові відходи 

Показник Населення Бюджетні 
установи 

Інші 
споживачі 

1.Прямі витрати, грн за 1 куб. м 111,89 111,89 111,89 
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. Разом 135,81 135,81 135,81 
6.Рентабельність, % 8,15 14,70 43,72 
7.Прибуток, грн за 1 куб. м 11,07 19,97 59,37 

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

9.ПДВ, грн за 1 куб. м 29,38 31,16 39,04 
10.Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 176,26 186,94 234,22 

 
Рівень підвищення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів  
для населення складає - 10,78% 

 
 
 

Структура розрахованих тарифів для кожної категорії споживачів 
Великогабаритні відходи 
Показник Населення 

1.Прямі витрати, грн за 1 куб. м 137,67 
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.Разом 159,87 
6.Рентабельність, % 9,82 

7.Прибуток, грн за 1 куб. м 15,70 
8.Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 175,57 
9.ПДВ, грн за 1 куб. м 35,11 
10.Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 210,68 
Рівень підвищення тарифу на послуги з вивезення великогабаритних відходів 
для населення складає - 19,82% 

 
 
 
 



Періодичність надання послуг 
Вимоги до періодичності надання послуг затверджено розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09.03.2011 № 307 «Про впорядкування надання послуг з 
утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві». Вивезення 
побутових відходів (збирання, перевезення, зберігання, утилізація, та 
захоронення) надаються за графіком виконавця в міру необхідності. 

 
Діючі тарифи на послуги з вивезення твердих побутових та 

великогабаритних відходів з урахуванням операцій поводження з 
побутовими відходами (збирання, перевезення, утилізація, захоронення) як 
виконавцю цих послуг – КП «Київкомунсервіс» затверджено розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26.12.2018 № 2352 у наступних розмірах:       

 
Тверді побутові відходи 

Ттарифи, грн за 1 куб. м № Категорії споживачів 
без ПДВ з ПДВ 

1 Населення 132,58 159,10 
2 Бюджетні установи 144,09 172,91 
3 Інші споживачі 170,26 204,31 

 
Структура затверджених тарифів для кожної категорії споживачів 

Тверді побутові відходи 
Показник Населення Бюджетні 

установи 
Інші 

споживачі 

Прямі витрати, 
грн за 1 куб. м 

105,79 117,30 143,47 

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 
Рентабельність, 12% 12 12 12 
Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 132,58 144,09 170,26 
ПДВ, грн за 1 куб. м 26,52 28,82 34,05 
Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 159,10 172,91 204,31 

 
 

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

без ПДВ з ПДВ 
1 Населення 146,52 175,82 

 



Структура затверджених тарифів для кожної категорії споживачів 
Великогабаритні відходи 

Показник Населення 
Прямі витрати, грн за 1 куб. м 118,06 

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 
Рентабельність, %. 12 
Тариф, грн за 1 куб. м (без ПДВ) 146,52 
ПДВ, грн за 1 куб. м 29,30 
Тариф, грн за 1 куб. м (з ПДВ) 175,82 
 

Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості 
 

                                        Тверді побутові відходи 
№ Категорії споживачів Рівень відшкодування, % 
1 Населення 96 

 
Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості 

                                       Великогабаритні відходи 
№ Категорії споживачів Рівень відшкодування, % 
1 Населення 88 

 
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 
 


