
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10.09.2014       Ужгород               № 361 
 
Про тарифи на послуги 
з вивезення твердих побутових відходів 
 
 
 

Враховуючи клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „АВЕ 
УЖГОРОД", відповідно до висновків Державної інспекції України з контролю за 
цінами від 26.06.2014 р. № 36, № 37 та керуючись ст. 28 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 і 14 Закону України „Про житлово-
комунальні послуги”, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів у м. Ужгороді, згідно з додатком. 

2. Встановити, що за послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів споживачі розраховуються безпосередньо з ТОВ „АВЕ 
УЖГОРОД" за тарифами згідно з додатком.  

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконкому міської ради 
від 21.11.2012 р. № 423 „Про застосування тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів” та додаток 2 рішення виконкому міської ради від 
20.07.11 № 264 „Про норми утворення твердих побутових відходів та тарифи на 
послуги з їх вивезення та захоронення”. 

4. Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 
відходів набирають чинності: 

для населення та бюджетних установ – з  01 січня 2015 року; 
для інших споживачів – з 01 жовтня 2014 року. 
5. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 

громадськістю (Кравчук В.В.) опублікувати дане рішення в засобах масової 
інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
 

В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                             В. Щадей 



Додаток   
до рішення виконкому 
від 10.09.14р. № 361    

 
 

Тарифи  
на послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів 

 у м. Ужгороді 
 

Таблиця  

№ 
п/п 

Перелік послуг 
Одиниця 

вимірювання 

Тариф  
(з ПДВ), 
грн. 

 для населення   

1. 

Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення на одного 
мешканця в будинках комунального 
сектору 

на 1-го 
мешканця за 

місяць 
10,60  

2. 

Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення на одного 
мешканця в будинках приватного 
сектору 

на 1-го 
мешканця за 

місяць 
11,11  

3. 

Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення в будинках 
приватного сектору за один 120 л. 
контейнер 

в місяць за один 
120 л. контейнер 

31,12  

 для бюджетних установ   

4. 
Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для бюджетних установ 

за 1 м. куб. 63,79  

5. 
Послуги з вивезення великогабаритних 
побутових відходів для бюджетних 
установ 

за 1 м. куб. 71,85  

 для інших споживачів   

6. 
Послуги з вивезення твердих  побутових 
відходів для інших підприємств, 
організацій, установ 

за 1 м. куб. 75,64  

7. 
Послуги з вивезення великогабаритних 
побутових відходів для інших 
підприємств, організацій, установ 

за 1 м. куб. 85,47  

 
Примітка: у тарифах врахована вартість захоронення відходів у розмірі 10.01 грн. (з ПДВ) за 1 куб .м. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    О. Волосянський 


