
 
 

 

 

Конотопська міська рада  

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

   від  10.02.2017  №  36  
    

м.Конотоп 

 

 Про коригування тарифів 

на послуги з вивезення  

твердих побутових відходів 

   

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 

відходів», в зв’язку зі змінами в діючому законодавстві з 01.01.2017 щодо 

розміру мінімальної заробітної плати, цін (тарифів) на паливно-мастильні 

матеріали, 
    

 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1.Викласти додаток до рішення виконавчого комітету Конотопської 

міської ради від 30.12.2014 №339 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів» та встановити скориговані тарифи на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, окремо за кожною операцією 

поводження: збирання, перевезення, захоронення, згідно з додатком до цього 

рішення.  

2.Визнати такими, що втратили чинність: 

рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради від 26.01.2015 

№26 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

30.12.2014 №339 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів»; 

додаток 2 рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради від 

28.03.2016 №97 «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, 

які надаються ФОП Дідусєвим О.К.». 

 3.Директору ТОВ КП «Флора» Яременку В.Р., фізичним особам - 

підприємцям Дідусєву О.К., Тєльному В.Б., Войтенко Л.М., Льогкій Т.А. 

довести дане рішення до споживачів у порядку, встановленому законодавством. 

 

  

Міський голова            А.Ю.Семеніхін 

Гапєєва Л.А.2 63 75 
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                                                                                                                                                Додаток 

                                                         до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                              від  10.02.2017  №  36 
 

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

(збирання, перевезення, захоронення)   

                                                                                    Набуває чинності 

                                             з 01.03.2017 

 

                                                                                             грн./м куб. 

Населений 

пункт 
Надавач послуги 

Тарифи на послуги з 

вивезення твердих 

побутових відходів 

(загальна вартість) 

Тарифи окремо за операціями поводження                                               

з твердими побутовими відходами 

Збирання ТПВ  
Перевезення 

ТПВ 

Захоронення ТПВ на 

міському звалищі 

Населення (упорядковані будинки/будинки приватного сектору) 

м.Конотоп ТОВ КП «Флора» 63,24 / 56,11 7,13 / 0,00 39,87 / 39,87 16,24 / 16,24 

м.Конотоп ФОП Дідусев О.К. 63,24 / 56,11 *7,13 / 0,00 39,87 / 39,87 *16,24 / 16,24 

м.Конотоп ФОП Тєльний В.Б. 63,24 / 56,11 *7,13 / 0,00 39,87 / 39,87 *16,24 / 16,24 

м.Конотоп ФОП Войтенко Л.М.  63,24 / 56,11 *7,13 / 0,00 39,87 / 39,87 *16,24 / 16,24 

м.Конотоп ФОП Льогка Т.А. 63,24 / 56,11 *7,13 / 0,00 39,87 / 39,87 *16,24 / 16,24 

Бюджетні організації 

м.Конотоп ТОВ КП «Флора» 57,41 - 39,91 17,50 

м.Конотоп ФОП Дідусев О.К. 57,41 - 39,91 *17,50 

Інші споживачі 

м.Конотоп ТОВ КП «Флора» 69,11 - 50,00 19,11 

м.Конотоп ФОП Дідусев О.К. 69,11 - 50,00 *19,11 
                   

   *здійснюється за договором з ТОВ КП «Флора» згідно встановлених тарифів         

 

   

Керуючий справами виконкому                                                                                     В.І.Яроцький                                                                                                                                                                 


