
                               П Р О Е К Т   

                                           СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                     РІШЕННЯ 

                                     ______ сесії ______ скликання  

 

Від «___» ________ 2021 року              смт. Старий Салтів                     №_____        
 
                                                       

Про затвердження змін тарифів на вивезення  

та утилізацію твердих побутових відходів, 

затвердження норм надання      послуг з вивезення та утилізації                                                                                         
твердих побутових відходів  населенню 

 

Керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 

відходів», постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року 

№1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів», постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року 

№1173 «Питання надання послуг з  вивезення побутових відходів», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 5 червня 2018 року №130 «Про затвердження 

Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 
послуги з обґрунтуванням такої необхідності», пунктом 2 частиною «а» статті 
28, пунктом першим частиною «а» статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Старосалтівської селищної 
ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Враховуючи розрахунки тарифів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,17), затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів та  утилізація твердих побутових відходів, що надаються КП «Салтів 

водоканал»: 
 

1.1. для населення які проживають в багатоквартирних будинках: 

- вивезення твердих побутових відходів – 14 грн. 26  коп. за 1 м³ з ПДВ; 



- утилізація твердих побутових відходів – 5 грн. 47 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.2. для населення які проживають в одноквартирних будинках (приватний 

сектор): 
- вивезення твердих побутових відходів – 15 грн. 74  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 6 грн. 02 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.3. для бюджетних організацій: 
- вивезення твердих побутових відходів – 164 грн. 80  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 63 грн. 14  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.4. для інших  споживачів: 

- вивезення твердих побутових відходів – 177 грн. 48  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 68 грн. 00  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

2. Для організації планування, нормування та ефективної роботи у сфері 
надання послуг поводження з відходами (вивезення та утилізація твердих 
побутових відходів , затвердити норми вивезення  та утилізації твердих 
побутових відходів населенню (на одну людину): 

 

№ 
п/п 

Об’єкти Одиниця 
виміру 

Річна норма Місячна 
норма 

1 2 3 4 5 

1 Багатоквартирні житлові 
будинки  

куб.м 1,35 0,1125 

2 Одноквартирні житлові 
будинки (приватний сектор) 

куб.м 1,49 0,12416 

 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти 

на________________________________________________________________  

 

 

Старосалтівський селищний голова                              Е.П. Коновалов 


