
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 256 
 

Про встановлення КП „Каштан“ тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами (вивезення та захоронення) для всіх категорій 

споживачів Пирятинської міської територіальної громади“ 
 

Відповідно до статей 30, 52 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 5 Закону України „Про житлово-комунальні 

послуги“, постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року            

№ 1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами“ (із змінами), зареєстрованого у 

Міністерстві Юстиції України  29 вересня 2010 року за № 878/18166,  

враховуючи звернення КП „Каштан“ від 30.06.2022 про встановлення тарифів 

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення), 

протокол комісії по здійсненню контролю за додержанням правил при 

нарахуванні тарифів на житлово - комунальні послуги від 14.07.2022 № 30 та 

протокол громадських слухань від 20.07.2022, з метою покращення 

санітарного стану Пирятинської міської територіальної громади та 

забезпечення беззбитковості зазначених послуг для підприємства за рахунок 

збалансування доходів і видатків, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Встановити комунальному підприємству „Каштан“ (Бровар Г.Д.) 

тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення, 

захоронення) для всіх категорій споживачів Пирятинської міської 

територіальної громади, згідно з додатком. 

2. Затвердити комунальному підприємству „Каштан“ розрахунок плати 

за послуги з поводження з побутовими відходами для населення Пирятинської 

міської територіальної громади, що додається. 

3. Рекомендувати комунальному підприємству „Каштан“ (Бровар Г.Д.) 

укласти договори на надання послуг відповідно до законодавства з 

врахуванням встановлених тарифів. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 

Пирятинської міської ради від 14.05.2018 № 134 „Про встановлення тарифів 

КП „Каштан“ на послуги з вивезення (перевезення та захоронення) твердих    

побутових відходів“. 

 

 



5. Відділу економіки та агропромислового розвитку виконкому міської 

ради (Крагель Є.М.) спільно із відділом персоналу, організаційної роботи та 

інформаційної політики виконкому міської ради (Мілюта О.А.) забезпечити 

оприлюднення рішення в районній газеті „Пирятинські вісті“ та на офіційному 

вебсайті Пирятинської міської ради. 

6. Рішення набуває чинності з 01.09.2022. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та     

Котенка О.А. 

 

 

 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

                                                                                   Додаток 1 

                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                   Пирятинської міської ради 

                                                                                   25.07.2022  № 256 

                                                           

                                                           

                                                        Тарифи 

на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення, захоронення) 

для всіх категорій споживачів Пирятинської міської територіальної громади 

по комунальному підприємству „Каштан“ 

 

Категорії 
споживачів 

Тариф на 

послуги з 

поводження з 

ПВ всього,      

грн/м3 з ПДВ 

в тому числі: 

Тариф на 

вивезення ПВ, 

грн/м3 з ПДВ 

Тариф на 

захоронення 

ПВ, грн/м3 з 

ПДВ 
Населення 158,08 119,54 38,54 

Бюджетні установи 158,08 119,54 38,54 

Інші споживачі 158,08 119,54 38,54 

 

 

 

Керуючий справами  

  виконкому міської ради                                                            Ірина КОЗІН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



                                     

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                   Рішення виконкому 

                                                                                   Пирятинської міської ради 

                                                                                   25.07.2022  № 256 

 

 

Розрахунок  

плати за послуги з поводження з побутовими відходами для населення 

Пирятинської міської територіальної громади по  

комунальному підприємству „Каштан“ 

 
№ 

п/п 

Об'єкт утворення ТПВ Розрахункова 

одиниця 

Норма на 

одну 

розрахункову 

одиницю, м3 

Тариф на 

послуги з 

поводження 

з ПВ, м3 

Плата в 

місяць на 

одного 

мешканця*, 

грн. 

1 Житлові будинки 

багатоквартирні 

упорядковані (газ, 

вода, каналізація, 

центральне опалення) 

Мешканець 2,1 158,08 27,66 

2 Житлові будинки 

індивідуальної 

забудови 

Мешканець 2,2 158,08 28,98 

 

*Розрахунок плати в місяць на 1 мешканця: (158,08 * 2,1 : 12 місяців = 27,66 ) 

                                                                            (158,08 * 2,2 : 12 місяців  = 28,98)    

 

 

Керуючий справами  

  виконкому міської ради                                                            Ірина КОЗІН 

  

 


