
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення, утилізації, 

знешкодження та захоронення 

твердих побутових відходів, які 

надаються Старокостянтинівським 

комбінатом комунальних 

підприємств 

14 лютого 2019 року Старокостянтинів   № 53 

 

 

Розглянувши звернення Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств щодо перегляду тарифів з вивезення, утилізації, 

знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, у зв’язку з 

підвищенням мінімальної заробітної плати, зростанням вартості паливно-

мастильних матеріалів, з метою приведення тарифів у відповідність до 

розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги, відповідно до Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження 

Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції 

територіальних громад», розпорядження міського голови від 06 лютого             

2019 року № 21/2019-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», 

керуючись п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення, утилізації, 

знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються 

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств: 

для населення будинків приватного сектору з присадибною ділянкою 

23 (двадцять три) грн. 00 коп. з ПДВ в місяць з 1 людини (рентабельність 



 

2 

0%); 

для населення багатоквартирних житлових будинків 17 (сімнадцять) грн. 

20 коп. з ПДВ в місяць з 1 людини (рентабельність 0%); 

для бюджетних установ 167 (сто шістдесят сім) грн. 00 ком. з ПДВ за            

1 м
3
 побутових відходів (рентабельність 5%); 

для інших споживачів 190 (сто дев’яносто) грн. 00 коп. з ПДВ за           1 

м
3
 побутових відходів (рентабельність 20%). 

 

2. Встановити тарифи на послуги з утилізації, знешкодження та 

захоронення твердих побутових відходів, які надаються 

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств: 

для населення 41 (сорок одна) грн. 40 коп. з ПДВ за 1 м
3
 побутових 

відходів (рентабельність 0 %); 

для бюджетних установ 46 (сорок шість) грн. 40 коп. з ПДВ за               1 

м
3
 побутових відходів (рентабельність 12%); 

для інших споживачів 62 (шістдесят дві) грн. 14 коп. з ПДВ за                      

1 м
3
 побутових відходів (рентабельність 50%). 

 

3. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств  (Булич 

В.Є.) повідомити споживачів про зміну тарифів на послуги з вивезення, 

утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів до 01 

березня 2019 року. 

 

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

міської ради від 13 квітня 2017 року № 122 «Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих 

побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським комбінатом 

комунальних підприємств». 

 

5. Рішення набирає чинності з 01 березня 2019 року. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                  підпис                                          В. Богачук 

 


