
 
 

У К Р А Ї Н А  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 08 листопада 2016 року                                                                    № 579 
 
 
 

Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” 
тарифів на послуги з вивезення  
побутових відходів 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 4 Європейської хартії 
місцевого самоврядування, підпунктом 2 пункту “а” ст. 28 Закону України              
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України                              
від 26 липня  2006 року № 1010 “Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, наказом 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, структур 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції територіальних громад», на підставі звернення                  
ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” від 23 травня 2016 року № 216 та з метою виконання 
договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів з території               
м. Кіровограда від 01 березня 2016 року № 6, 8 виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифи на послуги з вивезення 

побутових відходів згідно з додатком. 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 05 березня 2015 року № 121 “Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                   
від 15 грудня 2014 року № 611 “Про встановлення  ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”            
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”. 

3. ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” повідомити споживачів про зміну вартості           
послуг з вивезення побутових відходів у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 

4. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації. 

 
 

Міський голова          А. Райкович 
 
Москаленко 24 34 93     

 Додаток 



                до рішення виконавчого комітету 
                Кіровоградської міської ради 
                08 листопада 2016 
        № 579 
 

 
Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів  

ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” 
Види побутових 

відходів 
Операції 

поводження з 
побутовими 
відходами 

Категорії споживачів 

тверді, грн/куб.м 
 

Розмір тарифу на 
вивезення               

(із захороненням 
та з ПДВ) з 1 

особи в місяць 
(грн) 

населення (приватний сектор) 
(Re–3%) 

- - 

населення, КРЕПів, ЖЕКів, 
ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчого 
житла (Re–3%) 7,36 

- 

бюджетні установи (Re–7,5%) 7,69 - 

Зберігання 

інші споживачі (Re–19%) 8,51 - 
населення (приватний сектор) 
(Re–3%) 

52,22 - 

населення, КРЕПів, ЖЕКів, 
ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчого 
житла (Re–3%) 30,58 

- 

бюджетні установи (Re–7,5%) 31,92 - 

Перевезення 

інші споживачі (Re–19%) 35,33 - 
населення (приватний сектор) 10,23 - 
населення, КРЕПів, ЖЕКів, 
ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчого 
житла  

10,23 - 

бюджетні установи 11,13 - 

Захоронення 

інші споживачі 12,70 - 

населення (приватний сектор)  
(Re–3%) 

62,45 9,78 

населення, КРЕПів, ЖЕКів, 
ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчого 
житла (Re–3%) 

48,18 7,55 

бюджетні установи (Re–7,5%) 50,74 - 

 
 
 
Разом  

інші споживачі (Re–19%) 56,54 - 

 
 
 



Начальник управління економіки       О. Осауленко 

  

 


