
 

                                                                  

 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  № 81 

02 лютого  2022р. 

смт. Кушугум 
 

Про затвердження тарифів на послуги із вивезення рідких побутових відходів 

 

  Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення рідких побутових відходів» № 1070 від 10.12.2008року, 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з вивезення  рідких побутових відходів» №1010 

від 26.07.2006 року, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року та 

розглянувши звернення  Спеціалізованого Комунального Підприємства «ВІЧНІСТЬ» 

Кушугумської селищної ради щодо затвердження тарифів на послуги з вивезення 

рідких побутових відходів ,   

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И Р І Ш И ЛА : 

     1.  Встановити тарифи на вивезення рідких побутових відходів для населення, 

бюджетних установ та інших споживачів на території смт.Кушугум, смт 

Балабине, смт Малокатеринівка  Кушугумської територіальної громади згідно з 

додатком (додається). 

     2. Оприлюднити дане рішення на сайті Кушугумської селищної ради. 

     3. Рішення набирає чинності з  03 лютого  2022року   

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію  з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту 

та енергозбереження Кушугумської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                  В.С.Сосуновський 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                 Додаток до рішення 

                                                                      селищної ради 

                                                                      №81від «02» лютого 2022р 

 

 

 

 

  Тарифи на вивезення рідких  побутових відходів для населення, бюджетних установ 

та інших споживачів на території смт.Балабине, смт.Кушугум, смт.Малокатеринівка 

 

 

 1. Вартість (тариф) вивезення Рідких Побутових Відходів для смт.Балабине для 

бюджетних установ, інших споживачів та населення за 1 м3 становить  - 111,12 грн 

 

 2. Вартість (тариф) вивезення Рідких Побутових Відходів для смт. Кушугум  для 

бюджетних установ, інших споживачів та населення за 1 м3 становить  - 133,34 грн 

 

 3. Вартість (тариф) вивезення Рідких Побутових Відходів для смт. Малокатеринівка  

для бюджетних установ, інших споживачів та населення за 1 м3 становить – 155,56 

грн. 

 

 

 

 

             

               Секретар     ради                                В.С.Кривенко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


