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Матеріал для аналізу: планова нарада міської ради м. Бориспіль (01:18-

02:30), під час мер міста А.С. Федорчук повідомив про діяльність місцевої 

влади в господарській сфері. Дата публікації матеріалу – 03 травня 2019 

Теза 1. У Біла Церква, де тариф майже в два рази більше… 

Вердикт: маніпуляція 

Докази й аргументи: Перевіряємо чинні на момент заяви голови тарифи 

у Борисполі й Білій Церкві 

 

 

Отже, тариф на вивезення твердих побутових відходів для приватного 

сектору в Борисполі, про який говорить А.С. Федорчук, становить 31,8 грн з 

ПДВ в місяць з однієї садиби, у Білій Церкві – 17,29 грн, але – з однієї особи. 

https://www.youtube.com/watch?v=IieDqZ9lZww&feature=youtu.be
http://www.katp1028.com.ua/dlya-naseleniya/tarify-na-uslugi.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/501_pro_vstanovlennia_taryfiv_na_vyvezennia_pobutovykh_vidkhodiv_ta_vstanovlennia_vartosti_tekhnichnoho_obsluhovuvannia_liftiv.html
http://www.vukg.com.ua/document/tariff.pdf


При цьому в Білій Церкві такий тариф встановлено із 01 січня 2019 року, а в 

Борисполі з 1 липня 2019 було встановлено тариф – 21,60 грн. з ПДВ на одну 

людину. Тож виникає питання, які саме показники мав на увазі очільник 

Борисполя, порівнюючи тарифи: вартість вивезення сміття із однієї садиби, 

оплату вивезення від одного мешканця чи показники для розрахунку чинного 

тарифа. 

Теза 2. У Борисполі – найнижчі тарифи серед міст Київщини.  

Вердикт: маніпуляція 

Докази й аргументи: 

Біла Церква, Бровари, Обухів, Фастів, Буча – одні з найбільш населених 

міст Київщини, тому саме ці міста було обрано для перевірки тарифів. Тарифна 

політика в Білій Церкві була проаналізовано доказах до попередньої тези.  

Бровари - 74, 78 грн/куб.м  за 1 куб.м твердих побутових відходів без 

розрізнення приватних і багатоквартирних помешкань, при цьому тариф з 

однієї людини складав 16,7  грн, а після 16 квітня 2019 р.– 20,73 грн із людини. 

 

 



 

 

Обухів – 35,71 грн/ куб.м, вищий ніж у м. Бориспіль 

 

 

Фастів -  за даними до 2018 року вартість складала 75, 37 грн/куб. м 

Пізніше змінився надавач послуг з вивезення сміття, і тариф складає 94,97 

грн/куб.м.  

 

http://ogvr.com.ua/ua/dlja-zhitelej-g-obuhov/


 

Буча – 24,59 грн/куб м з однієї людини (приватні садиби), тобто менше 

ніж в Борисполі.  

 

Порівнявши тарифи вивезення сміття за однаковими критеріями (ТПВ, 

приватна садиба, з урахуванням ПДВ)  лише декількох міст я з’ясував, що мер, 

як мінімум, помилився, або приховав інформацію, що у м. Буча тарифи менші. 

Підтвердженням цього є і дані «Інформація про чинні тарифи на послуги з 

вивезення побутових відходів станом на 27.06.2019.xlsx» на порталі відкритих 

даних, де поки що, на жаль, представлені не всі компанії, яким доручається 

вивіз сміття.  

 

Буча 

 

Бровари 

 

https://data.gov.ua/dataset/cd83827a-6c58-454e-83a2-c3126b42f866/resource/449898f4-4298-4cfa-9cfe-8504ca39d404
https://data.gov.ua/dataset/cd83827a-6c58-454e-83a2-c3126b42f866/resource/449898f4-4298-4cfa-9cfe-8504ca39d404
https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151076969


Обухів 

 

Порівняння трьох тарифів у трьох містах – Бучі, Броварах і Обухові – дає 

розуміння того, що в останньому вдвічі менше і складає для населення 65,52 

грн проти відповідно 132,08 (Бровари) і 138,29 (Буча).  

Теза 3. На вивезення сміття Бориспіль втрачає 4-5 млн грн приблизно 400 

тис кожного місяця. 

Вердикт: правда.  

Докази й аргументи: Це дійсно так, адже такі ж суми вказано на офіційній 

сторінці «Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального 

господарства» в розділі собівартість.  

 

Теза 4: очільник проводить паралель з м. Ніжин, де укладено публічний 

договір вивезення сміття.  

Вердикт : правда 

Докази й аргументи: на головному порталі Ніжина розміщена 

інформація від Відділу інформації КП «ВУКГ» про те, що публічний договір 

був укладений із кожним мешканцем міста й нарахування також здійснюються 

на кожного.   

 

 

http://www.vukg.com.ua/news.html
http://www.mynizhyn.com/news/misto-i-region/9732-publichnii-dogovir-na-viviz-smittja-vsi-taemnici-rozkrito.html
http://www.mynizhyn.com/news/misto-i-region/9732-publichnii-dogovir-na-viviz-smittja-vsi-taemnici-rozkrito.html

