
                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 178 

від 30.11.2017 року 

Про встановлення тарифів на  

надання послуг по збору та  

вивезенню твердих побутових  

відходів 

 

         Розглянувши подання дочірнього підприємства «Будпослуги-2» 

підприємства ПП «Будпослуги №1», надані ними розрахунки планової 

собівартості щодо тарифів на  послуги з вивезення твердих побутових 

відходів для споживачів приватного сектору,  керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від  

26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на  

послуги з вивезення побутових відходів», враховуючи загальне зростання цін 

на енергоносії, підвищення мінімального рівня заробітної плати,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Встановити дочірньому підприємству «Будпослуги-2» приватного 

підприємства  «Будпослуги № 1»  тарифи на  послуги по збору та вивозу  

твердих побутових відходів: 

Групи споживачів За 1 м.куб. ТПВ (в грн., у тому числі 

ПДВ) 

Населення приватного сектору 51,72 

Бюджетні установи та організації 56,65 

Інші суб’єкти господарської 

діяльності 

73,90 

 2. Встановити місячну плату за вивезення твердих побутових відходів 

на одного споживача приватного сектору 7,54 грн.,  виходячи з норми 

утворення:  1.75 куб. м ТПВ на одну людину в рік (51,72 грн. х 1.75куб.м. : 12 

міс. = 7,54 грн.)  

 3. Відповідальному за випуск бюлетеня  «Новини Олевська»  Дрозд 

Н.С.  опублікувати дане рішення в бюлетені для  ознайомлення споживачів 

послуги по збору та вивозу  твердих побутових відходів  з новими тарифами 



по вивезенню твердих побутових відходів та розмістити  дане рішення на 

сайті Олевської міської ради. 

 4. Ввести в дію тарифи на надання  послуг по збору та вивезу твердих 

побутових відходів з дотриманням вимог до частини 6 статті 32 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги».  

 5. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на комунальні 

послуги, адміністрації дочірнього підприємства «Будпослуги-2» 

підприємства ПП «Будпослуги № 1» вишукувати можливості щодо зниження 

собівартості надання послуг, щоквартально проводити аналіз фактичних 

витрат.   

 6. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого  

комітету від  27.07.2014р № 219  «Про встановлення тарифів на надання 

послуг по збору та вивозу твердих побутових відходів» . 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Ніколайчука О.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                       О. В. Омельчук 

 

 

 


