
                                     

 

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 08.07.2022 р. № 84 

Про визначення виконавця послуг  

з поводження з твердими побутовими відходами 

на території Заводської територіальної громади 

та встановлення тарифів з поводження з ТПВ.  

 

Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території Заводської територіальної громади, відповідно до 

Законів України «Про відходи» та «Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2008 року за №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами», від 16.11.2011 року та за №1173 «Питання надання 

послуг з вивезення побутових відходів», керуючись підпунктом 6 пункту «а» частини першої 

статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення 

виконавця послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської 

територіальної громади від 17.06.2021 року за №1 (додається). 

2. Визначити КП «Комунсервіс»  виконавцем послуг з поводження з твердими 

побутовими відходами на території  Заводської територіальної громади строком на 12 

місяців та дати згоду на укладення договору про надання вказаних послуг. 

   3. Встановити для КП «Комунсервіс» тарифи на послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами: 

Категорія споживачів Тарифи на послуги з поводження з ТПВ , грн./м
3
  

(в т. ч. ПДВ 20%) 

 Поводження з ТПВ Утримання  полігону 

Населення, що проживає в 

багатоквартирних будинках            

м. Заводське 

107,78 

(18,00 грн/міс з людини) 

- 

Населення, що проживає в 

приватному секторі м. Заводське 

183,44  

(22,00 грн/міс з людини) 

- 

Населення, що проживає в с. Піски 279,34 

(34,00 грн/міс з людини) 

 

Населення, що проживає в  

с. Бодаква, с. Пісочки, с. Хрулі 

333,34 

(40 грн/міс з людини) 

- 

Населення, що проживає в  

с. Нижня Будаківка, с. Червоні Луки 

416,67  

(50,00 грн/міс з людини) 

- 



Бюджетні установи та інші 

організації 

150,00 - 

Інші споживачі (самовивіз ТПВ) - 78,00 

 

4. Тарифи ввести в дію з моменту оприлюднення даного рішення, але не раніше 

01.08.2022 року. 

5. Рішення виконкому від 16.03.2021 року за № 37 визнати таким, що втратило чинність 

з 01.08.2022 року. 

6. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення даного рішення. 

 

 

 

 

             Міський голова                                                                  Віталій СИДОРЕНКО 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 


