
                                                            
 

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  

ВАСИЛЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                                                                

                                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів ВРКП 

«Джерело» на території Васильківської селищної ради  

 

   Керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 2статті 14, статтею 31 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», статтею 226 Податкового кодексу 

України, Порядком формування тарифів на послуги з вивезення  побутових 

відходів, затверджених  постановою КМ України від 26.07.2006р. №1010,  

постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 р. № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу  до формування тарифів на житло-комунальні 

послуги», у зв’язку зі зміною вартості складових (податок на додану вартість 

ПДВ) на послуги з поводження з побутовими  відходами (вивезення ТПВ), з 

метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво, на підставі пояснювальної записки,розрахунків 

витрат на послуги з вивезенням твердих побутових відходів ВРКП 

«Джерело», враховуючи позитивний висновок постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, будівництва, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-

комунального господарства, комунальної власності та благоустрою, селищна 

рада ВИРІШИЛА:  

   1.Затвердити  з 01.02.2022 року тарифи на вивіз твердих побутових відходів 

ВРКП «Джерело на території Васильківської селищної ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області  у розрахунку на 1 

куб.м: 

   1.1. тариф для населення (з урахуванням ПДВ),становить - 199,65 грн/м3; 

   1.2. тариф для  бюджетних установ (з урахуванням ПДВ), становить  - 242,58  

грн/м3; 

    1.3 тариф для інших споживачів (з урахуванням ПДВ),становить -279,90 

грн/м3. 



  1.4 тариф на одного мешканця багатоквартирних будинків  с.Васильківка( з 

урахуванням ПДВ), становить - 28,10грн/в місяць; 

  1.5 тариф на одного мешканця  одноквартирного будинку з присадибною 

ділянкою та з газ. опаленням с. Васильківка (з урахуванням ПДВ) ,становить 

- 38,30грн/в місяць ; 

   1.6 тариф із вивезення ТВП мешканцями  в с.Васильківка за один 

контейнер - становить (з ПДВ)  - 150,00 грн.; 

   1.7 тариф із вивезення ТВП бюджетним установам  в с.Васильківка за один 

контейнер - становить (з ПДВ)  - 182,00 грн.; 

   1.8 тариф із вивезення ТВП для інших споживачів в с.Васильківка за один 

контейнер - становить (з ПДВ)  - 210,00 грн.; 

   2. Вважати таким, що втратило чинність з 01.02.2022 року рішення 

Васильківської селищної ради від 07.04.2021 р. № 277-9/VIІI «Про 

затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів ВРПК «Джерело» 

на території Васильківської селищної ради». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, 

будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери 

послуг, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

благоустрою (Р.В. Корнійчук). 

 

 

     Селищний голова                                                           С.В.Павліченко 

сел. Васильківка 

25.01.2022 року 
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