
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “16” лютого 2017 року                                                    № 75

Про коригування ТОВ “КАТП-1128”
тарифів на послуги із захоронення 
побутових відходів, встановлених
рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради 
від 12 квітня 2016 року № 242 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 8 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2017 рік”,  підпунктом 2 п.  “а” ст.  28 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.  31,  32 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”,  на  підставі  звернення 
ТОВ “КАТП-1128” від 06 лютого 2017 року № 1020, враховуючи зміну окремих 
складових  економічно  обґрунтованих  витрат  з  причин,  які  не  залежать  від 
виконавця, а саме зростання розміру мінімальної заробітної плати та вартості 
дизельного пального, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Скоригувати ТОВ  “КАТП-1128”  тарифи  на  послуги  із  захоронення 
побутових  відходів,  встановлені  рішенням  виконавчого  комітету 
Кіровоградської міської ради  від 12 квітня 2016 року № 242, згідно з додатком.

2. ТОВ “КАТП-1128” повідомити споживачів про зміну вартості послуг із 
захоронення  побутових  відходів  у  відповідності  з  вимогами  чинного 
законодавства.

3.  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
         “16”лютого 2017

№ 75

Скориговані тарифи на послуги із захоронення побутових відходів 
ТОВ “КАТП-1128”

Операції 
поводження 

з 
побутовими 
відходами

Категорії споживачів Види побутових відходів
тверді, 

грн/куб.м
тверді, 
грн/т

з 1 особи 
в місяць, 

грн

Захоронення населення  ЖЕКів,  ЖЕО, 
ЖБК, ОСББ (Re–2,5%)

11,87 77,14 1,90

населення (приватний сектор) 
(Re–2,5%)

11,87 77,14 1,86

бюджетні установи 
(Re–11,5%) 12,91 83,91 -
інші споживачі
(Re–27,3%) 14,74 95,80 -

Начальник управління економіки А. Паливода
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