УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
25.05.2021 № 346/11

м. Чернівці

Про погодження Інвестиційної програми та встановлення тарифів для
ТОВ «Укрвторресурси - Буковина» на послуги з поводження з
побутовими відходами (зберігання, перевезення твердих,
великогабаритних, ремонтних побутових відходів)
Відповідно до статей 28, 30, 52 та 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України „Про житлово - комунальні
послуги”, „Про відходи», пункту 4 статті 15 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р.
№1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів” (зі змінами), від 10.12.2008р. №1070 «Про затвердження
Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами»
( із
змінами) та від 27.03.2019р. № 318 «Про внесення змін до деяких Постанов
Кабінету Міністрів України», наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р.
№ 130 “Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності” та від
12.09.2018 р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення», рішення виконавчого комітету міської
ради від 16.07.2019 р. № 368/12, на підставі рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.12.2020 р. № 602/27 «Про визначення виконавців послуг з
вивезення побутових відходів на окремих територіях
м. Чернівців»,
договору на надання послуги з вивезення побутових відходів на окремій
території м. Чернівців від 18.12.2020 р. №2, на підставі розрахунків тарифів та
матеріалів до них, поданих ТОВ «Укрвторресурси - Буковина» (надалі –
Товариство) щодо економічного обґрунтування розміру тарифів на послуги
зберігання та перевезення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових
відходів, враховуючи надану Інвестиційну програму Товариства на 2021-2030
роки на послуги зберігання та перевезення твердих, великогабаритних та
ремонтних побутових відходів, зважаючи на зростання розміру мінімальної
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зарплати та інших витрат собівартості послуг економічно обґрунтованим
витратам на їх надання, на підставі пропозицій комісії з питань тарифної
політики в житлово-комунальній сфері міста Чернівців про можливість
внесення на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради питання щодо
підвищення діючих тарифів на послуги поводження з побутовими відходами,
які надаються Товариством (протокол від 26.04.2021 № 2), висновків
департаменту розвитку міської ради від 24.05.2021р.
№ 02/01-17/822
та фінансового управління міської ради від 24.05.2021р.
№ 01/04-24/1047,
виконавчий комітет Чернівецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Погодити Інвестиційну програму ТОВ «Укрвторресурси Буковина» (інвестиційна складова) на 2021-2030 роки у сфері поводження з
побутовими відходами (додається).
2. Встановити для ТОВ «Укрвторресурси - Буковина» тарифи на послуги
з поводження з побутовими відходами за видами діяльності:
2.1. Тариф на послугу з перевезення твердих побутових відходів на рівні
84,28 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за структурою згідно із
додатком 1.
2.2. Тариф на послугу із зберігання твердих побутових відходів на
рівні 5,96 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за структурою згідно
із додатком 2.
2.3. Тариф на послугу із перевезення великогабаритних побутових
відходів на рівні 162,62 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за
структурою згідно із додатком 3.
2.4. Тариф на послугу із зберігання великогабаритних побутових
відходів на рівні 30,34 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за
структурою згідно із додатком 4.
2.5. Тариф на послугу із перевезення будівельних/ремонтних побутових
відходів на рівні 162,62 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за
структурою згідно із додатком 5.
2.6. Тариф на послугу із зберігання будівельних/ремонтних побутових
відходів на рівні 30,34 грн./м3 з ПДВ для всіх категорій споживачів за
структурою згідно із додатком 6.
3. Для населення нарахування плати за вивезення та захоронення твердих
побутових, великогабаритних та будівельних/ремонтних відходів здійснюється
залежно від кількості мешканців в квартирі (будинку).
4. Норма накопичення побутових відходів на 1 мешканця
м.
Чернівців на рік в житлових будинках /житловому секторі становить:
4.1. Твердих побутових відходів в багатоквартирних, одноквартирних
упорядкованих ( з наявністю усіх видів благоустрою) - 2,682 м3
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4.2. Твердих побутових відходів в будинках індивідуальної забудови
(будинки приватного сектору), з присадибною ділянкою - 2,769 м3.
4.3. Великогабаритних побутових відходів (ВГВ) - 0,117 м3.
4.4. Будівельних (ремонтних) побутових відходів (БВ) - 0,11 м3.
5. Плата за поводження з побутовими відходами (зберігання, перевезення,
захоронення) із врахуванням норми накопичення на 1 мешканця квартири
(будинку) м. Чернівців в місяць з ПДВ становить з:
5.1. Твердими побутовими відходами
в багатоквартирних,
одноквартирних упорядкованих житлових будинках ( з наявністю усіх видів
благоустрою) - 25,17 грн.
5.2. Твердими побутовими відходами в житлових
будинках
індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з присадибною
ділянкою – 25,99 грн.
5.3. Великогабаритними побутовими відходами (ВГВ) - 2,14 грн.
5.4.Будівельними (ремонтними) побутовими відходами (БВ) - 2,15 грн.
6. Генеральному директору ТОВ «Укрвторресурси - Буковина»
забезпечити виконання заходів Інвестиційної програми впродовж терміну
їх дії.
7. Це рішення набирає чинності з 1 червня 2021 р., підлягає
оприлюдненню на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.
8. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент
житлово-комунального господарства міської ради та ТОВ «Укрвторресурси Буковина».
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Крохмаля І.Д.

Чернівецький міський голова

Р. Клічук

