
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.11.2018     Ужгород                    № 325 

 

 

Про тарифи на послуги з вивезення 

та захоронення твердих побутових відходів 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 7, 14 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, 

враховуючи  клопотання ТОВ "АВЕ Ужгород" від 14.09.2018 № 486, з метою 

недопущення збитковості суб'єктів господарювання, які надають послуги з 

вивезення побутових відходів, внаслідок зміни економічних умов, які відбулися 

протягом строку дії тарифів, що призвели до підвищення витрат, пов'язаних з 

вивезенням побутових відходів, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів у м. Ужгород згідно з додатком. 

2. Встановити, що за послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів споживачі розраховуються безпосередньо з ТОВ "АВЕ 

Ужгород " за встановленими тарифами. 

3. Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 

відходів набирають чинності з 01 грудня 2018 року. 

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міста та в газеті 

"Ужгород". 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 31.08.2017 

№ 271. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 



Додаток   

до рішення виконкому 

14.11.2018 № 325    

 

 

Тарифи  

на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів 

 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг 

Одиниця 

вимірювання 

Тариф  

(з ПДВ), 

грн. 

 для населення   

1. 

Послуги з вивезення твердих побутових 

відходів у будинках комунального 

сектора 

на одного 

мешканця за 

місяць 

21,78  

2. 
Послуги з вивезення твердих побутових 

відходів у будинках приватного сектора 

на одного 

мешканця за 

місяць 

22,94  

3. 
Послуги з вивезення твердих побутових 

відходів у будинках приватного сектора  

у місяць за один 

120 л. контейнер 
79,96  

 для бюджетних установ   

1. 
Послуги з вивезення твердих побутових 

відходів  
за 1 м. куб. 160,44  

2. 
Послуги з вивезення великогабаритних 

побутових відходів  
за 1 м. куб. 321,26  

 для інших споживачів   

1. 

Послуги з вивезення твердих  

побутових відходів для інших 

підприємств, організацій, установ 

за 1 м. куб. 177,77 

2. 

Послуги з вивезення великогабаритних 

побутових відходів для інших 

підприємств, організацій, установ 

за 1 м. куб. 357,59  

 
Примітка: у тарифах врахована вартість захоронення відходів у розмірі 13,82 грн. (з ПДВ)              

за 1 куб м. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                        О. МАКАРА 

 


