
Додаток 28 

до Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з 
поводження з побутовими відходами 

(загальна характеристика виконавця послуг з поводження з 
побутовими відходами) 

№ 

з/п 

Показник Попередній 
до базового 
рік (факт) 

Базовий 
період 
(факт) 

Передбачено 
чинними 
тарифами 

Планований 
період 

1 2 3 4 5 6 

1 Річний обсяг надання послуг з 
вивезення побутових відходів (тонн), 
усього, зокрема: 

    

1.1 населенню 
    

1.2 бюджетним установам та 
організаціям 

    

1.3 іншим споживачам 
    

2. Річний обсяг надання послуг з 
перероблення побутових відходів 
(тонн), усього, зокрема: 

    

2.1 населенню 
    

2.2 бюджетним установам та 
організаціям 

    

2.3 іншим споживачам 
    

3. Річний обсяг надання послуг із 
захоронення побутових відходів 
(тонн), усього, зокрема: 

    

3.1 населенню 
    



3.2 бюджетним установам та 
організаціям 

    

3.3 іншим споживачам 
    

4 Кількість укладених договорів, 
усього, зокрема з: 

    

4.1 населенням 
    

4.2 бюджетними установами та 
організаціями 

    

4.3 іншими споживачами 
    

5 Назва населених пунктів, де 
надаються послуги з поводження з 
побутовими відходами, та кількість 
населення, що проживає у цих 
населених пунктах (тис. осіб), 
усього, зокрема: 

    

5.1 назва населеного пункту 
    

5.2 назва населеного пункту 
    

5.3 назва населеного пункту 
    

5.4 назва населеного пункту 
    

5.5 назва населеного пункту 
    

5.6 ... 
    

6 Тариф на послугу з вивезення 
побутових відходів (грн за 1 м-

3 або 
грн. за 1 тонну - потрібне 
підкреслити): 

    

6.1 для населення - фізичних осіб 
    

6.2 для бюджетних установ та 
організацій 

    

6.3 для інших споживачів 
    

7. Тариф на послугу з перероблення     



побутових відходів (грн за 1 м-

3 або 
грн. за 1 тонну - потрібне 
підкреслити): 

7.1 для населення - фізичних осіб 
    

7.2 для бюджетних установ та 
організацій 

    

7.3 для інших споживачів 
    

8. Тариф на послугу із захоронення 
побутових відходів (грн за 1 м-

3 або 
грн. за 1 тонну - потрібне 
підкреслити) 

    

8.1 для населення - фізичних осіб 
    

8.2 для бюджетних установ та 
організацій 

    

8.3 для інших споживачів 
    

9. Тариф на послугу з поводження з 
побутовими відходами (грн за 1 м -

3 або грн. за 1 тонну - потрібне 
підкреслити) 

    

9.1 для населення - фізичних осіб 
    

9.2 для бюджетних установ та 
організацій 

    

9.3 для інших споживачів 
    

10 Вартість реалізації послуг з 
поводження з побутовими відходами 
за відповідними тарифами, тис. грн 
без ПДВ 

    

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 


