
                                                                    !                                                    ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

  травня  2018 року                                       м. Деражня                                    №  

Про встановлення тарифів на послуги  
з поводження з побутовими відходами  

На підставі п.п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до п.2 ч.3 ст. 4, ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами», розглянувши подання комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 
від 24 травня 2019 року вхід. № 376 міськвиконком  

ВИРІШИВ:  

1. Встановити комунальному підприємству «Деражнянська ЖЕК № 1» тарифи на послуги з 
поводження з побутовими відходами згідно з додатком. 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.11.2018 року 
№ 96 «Про коригування тарифів на послуги з вивезення (перевезення, захоронення) 
побутових відходів, що надаються комунальним підприємством «Деражнянська ЖЕК №1» 
населенню та споживачам всіх форм власності м. Деражня». 
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А.. 

Міський голова                                                                                                        Ковпак А. М. 

вик.Косевич 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради  
від __ травня 2019 року №__ 

ТАРИФИ 
на послуги з поводження з побутовими відходами 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                              Беднарський О. А.. 

Вид послуги
Вартість 1м.куб, грн..

Населення Бюджетні 
організації

Інші 
споживачі

Захоронення відходів  19,97 23,00 29,95

Вивезення побутових відходів 
населення приватного сектора 50,40

Вивезення побутових відходів 
населення 2-5 поверхових будинків 50,40

Вивезення побутових відходів: 
- контейнерна погрузка; 
- безконтейнерна погрузка 

(ручна)

101,05 

169,36

131,85 

220,90

Вивезення ремонтних відходів 
населення 79,39 169,36 220,90

Тариф на поводження з 
ремонтними відходам: 
(вивезення + захоронення):

99,36 192,36 250,85

Тариф на поводження з побутовими 
відходами 
(вивезення + захоронення): 

- багатоквартирні будинки; 
- будинки приватного сектору; 
- контейнерна погрузка; 
- без контейнерна погрузка

70,37 

70,37
124,05 
192,36

161,80 
250,85




