ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на послуги
з централізованого водопостачання
та водовідведення і тарифів на послуги
з вивезення твердих побутових відходів
та утримання полігону ТПВ
для КП «Комунсервіс».
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 7, частиною третьою статті 31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Порядком формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України № 1010 від
26.07.2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів», у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги (заробітна плата,
енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у відповідність до економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво, розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від
06.03.2019 року за № 49.
Вирішили: 1. Встановити тарифи на комунальні послуги для КП «Комунсервіс»:
-з централізованого водопостачання:
населення – 11,52 грн/м3.;
бюджетні установи – 18,48 грн/м3.;
інші споживачі - 19,98 грн/м3.;
-з централізованого водовідведення:
населення – 13,80 грн/м3.;
бюджетні установи – 19,80 грн/м3.;
інші споживачі – 20,52 грн/м3.
2. Встановити для КП «Комунсервіс» тарифи на послуги з вивезення твердих побутових
відходів та утримання полігону ТПВ:
Категорія споживачів
Населення, що проживає в
багатоквартирних будинках
Населення, що проживає в
приватному секторі
Бюджетні установи
Інші споживачі

Тарифи на послуги грн./м3 (з ПДВ)
Вивезення ТПВ
Утримання полігону
56,52
82,02

-

91,38
99,48

29,28
33,18

2.1. КП «Комунсервіс» при укладанні договорів на 2019 рік з населенням приватного
сектору, яке використовує спеціальні мішки для накопичення та вивезення твердих
побутових відходів, розрахунок кількості осіб встановити за бажанням споживача, але не
менше ніж на 1 особу.
3. Тарифи ввести в дію з моменту оприлюднення даного рішення, але не раніше
01.04.2019 року.
4. Рішення виконкому від 14.03.2018 року за № 26 та № 27 визнати такими, що втратили
чинність з 01.04.2019 року.
5. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення даного рішення.
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