
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
19 травня 2021 року                   № 121 

 
 

Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами для ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГІДРОРЕСУРС» на території населених 
пунктів Гірської сільської ради 
 

Керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів» (зі змінами), наказом Міністерства регіонального розвитку, житлово-
комунального господарства та будівництва України від 12.09.2018 №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», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гірської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1.  Тимчасово, до встановлення тарифів в порядку передбаченому діючим 

законодавством, встановити тарифи на послуги з поводження з побутовими 
відходами на території населених пунктів Гірської сільської ради ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ГІДРОРЕСУРС» в наступному розрізі:  
 
Тверді побутові відходи: 

 

Населення, з ПДВ Інші споживачі, з 
ПДВ 

Тариф для мешканців 
багатоквартирних 

будинків, на 1 особу 
за місяць, грн. 

Тариф для 
мешканців 

приватного сектору, 
на 1 особу за місяць, 

грн. 

Тариф, грн/м³ 

Збирання, 
вивезення ТПВ 15,50 27,50 181,75 

 



 
Інші відходи: 

 

Населення, з ПДВ Інші споживачі, з 
ПДВ 

Тариф, грн/м³ 
Збирання, вивезення великогабаритних 
відходів 389,13 389,13 

Збирання, вивезення ремонтних відходів 302,00 302,00 
 

2.  Зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ГІДРОРЕСУРС»: 

2.1 в строк до 01.08.2021 року подати на розгляд Гірської сільської ради заяву 
про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами в 
порядку, визначеному Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від12.09.2018 № 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». 

2.2 забезпечувати своєчасність та відповідну якість надання комунальних 
послуг згідно із законодавством та умовами договору; здійснювати контроль за 
технічним станом засобів та обладнання задіяного в сфері поводження з 
відходами; забезпечувати укладання із споживачами договорів на надання послуги 
з поводження з побутовими відходами, з визначенням відповідальності за 
дотримання умов його виконання згідно з типовим договором; 

2.3 вживати заходів щодо попередження погіршення санітарного та 
епідеміологічного стану населених пунктів, усувати порушення якості послуг у 
терміни, встановлені договором та/або законодавством; своєчасно за власний 
рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з 
отриманням послуг, що виникли з вини підприємства; 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 
комітет Гірської сільської ради. 

 
 

В.о. сільського голови      Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
 
 
 

 


