
 

 
 

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

  28.07.2017  №   431         
      

Про коригування тарифів на послуги 

з вивезення  та  захоронення  

твердих побутових  і  негабаритних  

відходів 

 

 

Розглянувши надані комунальним підприємством «Житлово-комунальний 

центр» (лист від 06.07.2017 № 1433) розрахунки скоригованих тарифів на послуги 

з вивезення та захоронення твердих побутових і негабаритних відходів для 

населення, бюджетних установ і інших споживачів, які виконані у зв’язку із 

змінами розміру мінімальної заробітної плати, витрат на ремонт сміттєвозів і 

контейнерів, ставок зборів і податків, вартості послуг сторонніх підприємств, 

установ та організацій згідно укладених договорів на утримання та експлуатацію 

полігону твердих побутових відходів та на підставі п.п.37-40 Порядку формування 

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, керуючись абзацом 2 ч.10 ст.31 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.п.2 п.а ч.1 ст.28, ст.ст.52, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити скориговані тарифи на послуги з вивезення та захоронення 

твердих побутових і негабаритних відходів для населення, бюджетних установ і 

інших споживачів (додатки 1, 2). 

2. Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 18.03.2015 

№119 «Про коригування тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових і негабаритних відходів» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Дане рішення набуває чинності через 15 діб з дня його оприлюднення. 

4. Рекомендувати комунальному підприємству «Житлово-комунальний 

центр» (Жаболенко І.М.): 

- повідомити споживачів про зміну тарифів на послуги з вивезення та 

захоронення твердих побутових і негабаритних відходів; 

- до 01.01.2018 визначити прискореним методом норми надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів та подати їх на затвердження. 

 

 

Міський голова Ю.К.Фомічев 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Славутицької міської ради 

  28.07.2017  №   431         
        

 

Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових і 

негабаритних відходів для населення (І група споживачів) 

 

№ 

з/п 

Найменування 

послуги 

Тариф з 

ПДВ, 

грн./м3 

Норма утворення 

відходів на 

1 мешканця,  

м3 в місяць 

Тариф з 

ПДВ на 

1 мешканця, 

грн. в місяць 

Багатоквартирні будинки 

1. Вивезення ТПВ 61,63 0,1083 6,67 

2. Вивезення ТНВ  71,34 0,0108 0,77 

3. Захоронення ТПВ  31,20 0,1083 3,38 

4. Захоронення ТНВ  31,20 0,0108 0,34 

5. Ремонт контейнерів 
(2780грн./(3год.х12міс.)х389конт.) 

х 0,3 (30%) / 22590чол. 
0,40 

Всього 11,56 

Одно та двоквартирні будинки (котеджі) 

1. Вивезення ТПВ  61,63 0,1167 7,19 

2. Вивезення ТНВ 71,34 0,0117 0,83 

3. Захоронення ТПВ 31,20 0,1167 3,64 

4. Захоронення ТНВ 31,20 0,0117 0,37 

5. Ремонт контейнерів 
(2780грн./(3год.х12міс.)х389конт.) 

х 0,3 (30%) / 22590чол. 
0,40 

Всього 12,43 

 

 

 

Керуючий справами виконкому              О.В. Скляр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Славутицької міської ради 

  28.07.2017  №   431         
 

 

 Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових  

 і негабаритних відходів для бюджетних і інших споживачів 

 (ІІ і ІІІ групи споживачів відповідно) 

 

№ 

з/п 
Найменування послуги 

Тариф без 

ПДВ, 

грн./м3 

Тариф з 

ПДВ, 

грн./м3 

Бюджетні установи (ІІ група споживачів) 

1. 
 Вивезення твердих побутових і негабаритних 

відходів 
51,96 62,35 

2. 
 Захоронення твердих побутових і негабаритних 

відходів 
26,07 31,28 

 Всього 78,03 93,63 

Інші споживачі (ІІІ група споживачів) 

1. 
 Вивезення твердих побутових і негабаритних 

відходів 
56,64 67,97 

2. 
 Захоронення твердих побутових і негабаритних 

відходів 
28,33 34,00 

 Всього 84,97 101,97 

 

 

 

Керуючий справами виконкому              О.В. Скляр 
 

 


