
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 січня  2023 року                                      Деражня                                           № 1 

 

Про встановлення тарифів на послуги  

з поводження з побутовими відходами  

КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

 

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», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 

тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12.09.2018р. № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 

жовтня 2018р. за № 1172/32624, розглянувши звернення комунального підприємства 

«Деражнянська ЖЕК № 1» від 29 грудня 2022р. вх. № 2662/02.02-08 виконавчий комітет 

міської ради   

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Встановити комунальному підприємству «Деражнянська ЖЕК № 1» 

Деражнянської міської ради тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами на 

період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року згідно з додатком, що додається. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

17.02.2022 року № 3 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами». 

 

3. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Деражнянської 

міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття і набирає чинності з 01 

січня 2023 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Андрій КОВПАК 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 10  січня 2023 року № 1 

 

 

  

ТАРИФИ 

на послуги з поводження з побутовими відходами 

 

 

Вид послуги 

Вартість 1м.куб, грн..(з ПДВ) 

Населення 

 

Бюджетні 

організації 

Інші 

споживачі 

Захоронення відходів  

 

36,22 41,73 49,31 

Вивезення побутових відходів 

населення приватного сектору 

92,78   

Вивезення побутових відходів 

населення 2-5 поверхових будинків 

92,78   

Вивезення побутових відходів: 

- контейнерне навантаження; 

 

- ручне навантаження 

  

159,37 

 

257,52 

 

183,74 

 

330,54 

Вивезення ремонтних відходів 

населення 

133,73 257,52 330,54 

Тариф на поводження з 

ремонтними відходам: 

(вивезення + захоронення): 

169,95 299,25 379,85 

Тариф на поводження з 

побутовими відходами 

(вивезення + захоронення): 

- 2-5 поверхові будинки; 

- будинки приватного 

сектору; 

- контейнерне навантаження; 

- ручне навантаження 

 

 

 

129,00 

129,00 

 

 

 

 

 

201,10 

299,25 

 

 

 

 

 

233,05 

379,85 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                           Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 


