
 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                       РІШЕННЯ                              
 

 29 серпня 2022 року  № 167 
 

Про встановлення тарифів  

КП «Сяйво» на послуги з поводження 

з побутовими відходами, що включають вивезення 

та захоронення твердих побутових відходів, 

на території сіл Засулля, Солониця 

та Войниха Лубенської територіальної громади  

 

 

       Розглянувши клопотання КП «Сяйво» про встановлення тарифів на 

послуги  з  поводження  з  побутовими  відходами,  що   включають   

вивезення та захоронення твердих побутових відходів,  на території сіл 

Засулля, Солониця та Войниха  Лубенської територіальної громади, 

відповідно до Закону України «Про відходи», 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», Порядку розгляду органами 

місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 року №239, Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням необхідності» від 

05.06.2018 № 130, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 
 

1. Встановити  Комунальному підприємству «Сяйво» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області тарифи на послуги з   

поводження   з   побутовими   відходами,   що  включають   вивезення   та  

захоронення твердих побутових відходів,  на території сіл Засулля, Солониця 

та Войниха  Лубенської територіальної громади (додаються). 



2. Комунальному підприємству «Сяйво» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (в.о. директора Сосна О.М) 

повідомити споживачів про вартість послуг з поводження  з  побутовими  

відходами,  що   включають   вивезення та захоронення твердих побутових 

відходів, на території сіл Засулля, Солониця та Войниха  Лубенської 

територіальної громади у відповідності до чинного законодавства. 

3. Рішення виконавчого комітету Засульської сільської ради 

Лубенського району Полтавської області № 64 від 16 липня 2015 року «Про 

затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» 

вважати таким, що втратило чинність. 

4. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування в засобах 

масової інформації. 

5. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (заступник начальника, начальник 

відділу комунального господарства та капітального будівництва           

Пасічник В.І.). 

        6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Додаток  

     до рішення виконавчого комітету 

                                                        29 серпня 2022  року  №  167 

  

  

                                           Тарифи 

на послуги  з  поводження  з  побутовими  відходами,  що   включають   

вивезення та захоронення твердих побутових відходів,  на території сіл 

Засулля, Солониця та Войниха  Лубенської територіальної громади 

 

для населення в розмірі               157,35  грн./ м3*;   

для бюджетних установ               157,35 грн./ м3 ; 

для інших споживачів в розмірі  157,35 грн./ м3.   

  

* 19,27 грн. на 1 особу  приватного сектору; 

   18,35 грн. на 1 особу  багатоповерхівки. 

   

                                                                                   

 

Керуючий справами                                                                 Юлія БІЛОКІНЬ 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради 

 
 


