УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№127
14.12.2017 року
м. Бібрка
Про погодження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів
на території Бібрської міської ради
Керуючись Законом України “Про відходи“, Постановами Кабінету Міністрів
України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“ (зі змінами і
доповненнями), від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій“ (зі змінами і
доповненнями), від 26.07.2006 № 1010 “Про затвердження порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів“ (зі змінами і доповненнями), відповідно до наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.2009 № 243
“Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“, враховуючи звернення ТзОВ
«Спецавтотранс-Львів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:
1.
Погодити для ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ тарифи на послуги з вивезення побутових
відходів з врахуванням утримання, обслуговування контейнерної тари та захоронення для
населення, бюджетних організацій та комерційних організацій згідно з додатком 1.
2.
Визначити, що у вартість послуг з вивезення побутових відходів включено вартість зі
збирання,
зберігання,
перевезення
та
захоронення
побутових
відходів.
3.
Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від № 54 від
27.04.2017 р.
4.
Це рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.
5.
Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З.Охримович.

Бібрський міський голова

Р.Я.Гринус

Додаток
До рішення виконавчого комітету
№127 від 14.12.2017 р.

ТАРИФИ
ТзОВ «Спецавтотранс-Львів»
на послуги з вивезення побутових відходів з врахуванням
утримання, обслуговування контейнерної тари та захоронення
№
з/п

Найменування
споживачів

1.
2.
3.

Населення
Бюджетні організації
Комерційні організації

Тарифи на вивіз
контейнера 1,1 м3,
грн
З ПДВ
202, 41
208,94
228,53

Тарифи на вивіз
контейнера 0,24 м3,
грн
З ПДВ
83,2
86,48
96,33

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Тарифи на вивіз
контейнера 0,12 м3,
грн
З ПДВ
41,6
43,24
48,16

С.З.Охримович

