
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 13.06.2018 № 192 

м. Золотоноша 
 

Про погодження КП „Міський водоканал” Інвестиційних програм у сфері 

перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових відходів та 

перевезення рідких побутових відходів на 2018 рік та встановлення тарифів з 

послуг перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових відходів та 

перевезення рідких побутових відходів 

 

Розглянувши лист комунального підприємства „Міський водоканал” 

(16.05.2018 № 1042) щодо погодження Інвестиційних програм у сфері 

перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових відходів та 

перевезення рідких побутових відходів на 2018 рік, встановлення тарифів з 

послуг  перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових відходів та 

перевезення рідких побутових відходів, у зв'язку зі збільшенням вартості 

паливно-мастильних матеріалів та розміру мінімальної заробітної плати, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 

„Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів”, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити КП „Міський водоканал” Інвестиційні програми у сфері 

перевезення, захоронення, зберігання твердих побутових відходів та 

перевезення рідких побутових відходів на 2018 рік (додаються). 

2. Встановити тарифи з послуг на перевезення, захоронення, зберігання 

твердих побутових відходів та перевезення рідких побутових відходів в 

наступних розмірах (з ПДВ): 

Найменування послуги Тарифи, грн./куб. м. 

Населення та ОСББ Бюджетні 

установи та 

організації 

Інші 

споживачі  
Багатоповерхові 

будинки, ОСББ 

Будинки приватного 

сектору 

Перевезення твердих 

побутових відходів 

88,20 88,20 94,50 114,60 



Найменування послуги Тарифи, грн./куб. м. 

Населення та ОСББ Бюджетні 

установи та 

організації 

Інші 

споживачі  
Багатоповерхові 

будинки, ОСББ 

Будинки приватного 

сектору 

Захоронення твердих 

побутових відходів 

32,04 32,04 33,60 42,72 

Зберігання твердих 

побутових відходів (при 

контернейній схемі 

вивозу ТПВ) 

1,08 1,08 1,20 1,44 

Перевезення рідких 

побутових відходів 

234 грн/1 цикл 

(62,40 грн/куб.м.) 

234 грн/1 цикл 

(62,40 грн/куб.м.) 

243 грн/1 

цикл(64,80 

грн/куб.м.) 

265,50грн/

1 цикл 

(70,80 

грн/куб.м.) 

 

- Для населення в розрахунку на одну особу в місяць: 
 

Категорія 

споживачів 

Норма 

споживання в 

рік 

Вартість перевезення та 

захоронення ТПВ, грн. 

Вартість зберігання, 

перевезення та захоронення 

ТПВ, грн. 

Плата за рік Плата за 

місяць 

Плата за рік Плата за 

місяць 

Багатоповерх

ові будинки 

2,2 куб.м. 264,53 грн. 22,04 грн. 266,90 грн. 22,24 грн. 

Будинки 

приватного 

сектору 

2,2 куб.м. 264,53 грн. 22,04 грн. 266,90 грн. 22,24 грн. 

3.  Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.07.2018. 

4.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

17.09.2014 № 270 „Про встановлення тарифів з послуг перевезення, 

захоронення, зберігання твердих побутових відходів та перевезення рідких 

побутових відходів” з 01.07.2018. 

5.  Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) в 10 –ти денний термін з 

дня прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О. А.), управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова                                             В.О.Войцехівський 

 

 

 

 
 


