
                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

  ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 РІШЕННЯ 

18  травня  2022 р.                                                                   № 41                 

с. Тупичів                                  

Про погодження калькуляцій  
вартості послуг КП «Атлант» 

Тупичівської сільської ради  

Розглянувши клопотання КП «Атлант» Тупичівської сільської  ради  щодо 

погодження калькуляцій вартості послуг техніки, яка залучається для 
виконання роботи, в зв’язку з постійною зміною цін на дизельне паливо, 
керуючись ст. ст. 28,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком Тупичівської сільської ради вирішив: 

1. Погодити комунальному підприємству «Атлант» Тупичівської сільської 
ради наступні калькуляції: 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт з оранки 

  –за 1 сотку 45,00 гривень;  

 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт грабарки-

зворушувача ГВН-5 –за 1 сотку  25,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт косарки 

ротаційної –за 1 сотку  30,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по перевезенню вантажу –за 1 ходку  

400,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт з навантаження 

вантажу ківшом –за 1 годину  500,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт з навантаження 

вантажу захватов –за 1 годину  500,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по виконанню робіт з перевезення та 

навантаження вантажу  –за 1 годину  650,00 гривень; 
 вартості послуг трактора МТЗ 82.1 б по використанню асенізаційної 

бочки 

  –за 1 ходку для жителів с. Тупичів - 400,00 гривень; 
                      для жителів інших сіл –  460,00 гривень; 
                      для організацій -             520,00 гривень 

Калькуляції додаються 

       2. Погодити наказ директора КП «Атлант» № 5-о.д. від 01.05.2022 року, 
щодо надання з 07 травня 2022 року послуг по оранці земельних ділянок за 
новою розцінкою. 



       3. Надати право директору КП «Атлант» Тупичівської сільської ради, в 
періоди зміни цін на дизельне паливо, одноосібно визначати вартість з надання 
послуг тракторами МТЗ 82.1 б, з подальшим затвердженням калькуляцій на 
послуги виконавчим комітетом. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 
Ларису Шовкову. 

 

 

 

 

         Сільський голова                                          Лариса  ШОВКОВА  


