
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2013 року                                                                          № 8 

 

Про затвердження тарифів на  

послуги з вивезення твердих  

побутових відходів 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства „Власівські 

мережі” № 18 від 15.01.2012 року в особі директора Матвійця В.В. щодо  

затвердження  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для 

споживачів смт.Власівка та економічно-обгрунтовані розрахунки тарифів, 

керуючись пп.2 п."а" ст.28, пп.1 п."а" ст.30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні, пп.1 п.1 ст.13, п.3 ст.31 Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги", абз.13 ст.3 „Закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Законом 

України „Про відходи”, Порядком формування тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів, затвердженого постановою КМУ від 26.07.2006р. № 1010, 

п.8 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 

постановою КМУ від 10.12.2008р. № 1070, Наказом Міністерства з питань ЖКГ 

України № 176 від 07.06.2010р. „Методичними рекомендаціями з організації 

збирання, перевезення та утилізації побутових відходів”, „Типовими нормами 

часу на роботи з механізованого прибирання та санітарного очищення 

населених пунктів”, враховуючи пропозиції та зауваження мешканців селища в 

період обговорення даного проекту рішення, з метою забезпечення належного 

санітарно-епідеміологічного стану та благоустрою селища,- 

виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

  

1.Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

для КП „Власівські мережі” у наступних розмірах: 

  

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Загальна вартість послуги в місяць 

грн. (з ПДВ)* 

населення 1 мешканець 4,50 

Бюджетні установи м³ 46,16 

Інші споживачі м³ 49,83 

 



   * Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів розраховані відповідно 

до мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів (твердих, 

великогабаритних, ремонтних), згідно додатку 2 Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів, затверджених постановою КМУ від 10.12.2008р.    

№ 1070. 

 Тарифи вводяться в дію з 01.03.2013р. 

 

 2.Затвердити щільність твердих побутових відходів у сміттєвозі ЗІЛ – 20 

куб.м. та ГАЗ-53 – 12,75 куб.м. 

 

 3.Затвердити графік збору і вивезення побутових відходів комунальним 

підприємством „Власівські мережі” Власівської селищної ради на 

сміттезвалище м.Світловодськ, згідно додатку 1. 

 

4.Затвердити схему маршруту спецавтомобіля зі збору твердих побутових 

відходів (сміттєвоза) від смт.Власівка до полігону сміттєзвалища 

м.Світловодська, згідно додатку 2. 

 

5.КП „Васівські мережі” (В.Матвієць) забезпечити укладання угод з 

населенням та суб’єктами господарювання на вивіз твердих побутових 

відходів, враховуючи вищенаведені тарифи. 

 

6.Вважати такими, що втратили чинність рішення виконкому селищної 

ради: 

 - № 122 від 23.08.2008 р. ”Про затвердження норм та щільності 

утворення твердих побутових відходів для житлових багатоквартирних 

будинків смт.Власівка, графіку збору і вивезення твердих побутових відходів 

КП „Власівські мережі” на сміттезвалище КП „Комбінат комунальних послуг” 

м.Світловодськ та схеми маршруту спецавтомобіля зі збору твердих побутових 

відходів від смт.Власівка до полігону КП „Комбінат комунальних послуг” 

м.Світловодськ”; 

- № 48 від 27.04.2007 р. „Про затвердження тарифів на послуги із 

вивезення та знешкодження побутового твердого і грубого сміття КП 

"Власівські мережі", 

 а також тариф на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових та 

малогабаритних відходів, затверджений рішеннями виконкому селищної ради 

від 08.10.2008 р. з № 155 по № 200, з моменту введення в дію нових тарифів. 

 

7.КП ”Власівські мережі” оприлюднити дане рішення в газеті 

"Світловодськ вечірній”. 

 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                                  О.Пасько 


