УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про погодження тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 р.
№1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,
враховуючи рішення районної ради від 22.12.2005 р. № 351, висновок № 145 від
21.07.2014 р. Державної інспекції України з контролю за цінами та з метою
недопущення збитковості суб’єкта господарювання, пов’язаного з вивезенням
побутових відходів, на підставі клопотання ТОВ «АВЕ Виноградово» від 28.12.2016
року №10726/16, районна рада:
ВИРІШИЛА:
1.Погодити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів ТОВ
«АВЕ Виноградово», яке не належить до комунальної власності, з 01.04.2017 р.:
- для дворогосподарства – 53.58 грн.;
- для бюджетних установ – 127.85 грн.;
- для підприємств, установ та організацій – 142.50 грн.;
- вартість спеціального мішка для одноразового вивозу – 13.00 грн.;
- для одного мешканця квартири – 17.16 грн..
2.Встановити, що для квартир багатоквартирних будинків, в яких проживає
більше трьох мешканців, тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів
ТОВ «АВЕ Виноградово» складає – 51.48 грн. на місяць.
3.Взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення твердих побутових
відходів підприємством, яке не належить до комунальної власності, погоджені на
рівні економічно обґрунтованих витрат.
4.ТОВ «АВЕ Виноградово» (Жидик А.А.):
4.1.Письмово та через підприємства з обслуговування житла довести до відома
споживачів послуг про нові величини тарифів та погодити з ними відповідні зміни
до договорів.
4.2.Перерахунок вартості послуг споживачам, які здійснили передплату,
проводити тільки по закінченню терміну, за який внесено авансовий платіж.
5. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

6.Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення шостої сесії сьомого
скликання районної ради від 02.08.2016 року № 174 «Про встановлення тимчасового
мораторію (заборони) на введення з 1липня 2016 року в дію підвищення цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги для населення».
7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів,комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 15 лютого 2017 року
№ 235
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