УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення № 675
від 04.08.2017
Про встановлення тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів

Керуючись Законами України “Про відходи“, “Про місцеве
самоврядування в Україні“, постановами Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)“, від 26.07.2006 № 1010 “Про затвердження порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“ і від
01.06.2011 № 869 “Про затвердження Порядку формування тарифів на
житлово-комунальні послуги“, відповідно до наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 10.08.2009 № 243 “Про
затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“,
враховуючи звернення Львівського комунального підприємства
“Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс“ від 15.05.2017 № 2-1225325 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12253-25),
товариства з обмеженою відповідальністю “Санком-Львів“ від 15.05.2017
№ 336 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-1228725), товариства з обмеженою відповідальністю “Спецавтотранс-Львів“ від
15.05.2017 № 496/05/17 (зареєстроване у Львівській міській раді
15.05.2017 за № 2-12233-25), товариства з обмеженою відповідальністю
“АВЕ Львів“ від 15.05.2017 № 0565 (зареєстроване у Львівській міській
раді 15.05.2017 за № 2-12235-004),товариства з обмеженою
відповідальністю “Грінера Україна“ від 11.05.2017 № 11/05/17-1
(зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12171-25),
товариства з обмеженою відповідальністю “ДВ-Екосвіт“ від 24.05.2017 №
01/243 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.05.2017 за № 2-1320525), беручи до уваги ухвалу міської ради від 29.06.2017 № 2163 “Про
організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період
до 30.06.2019“, листа Львівської обласної державної адміністрації від
27.07.2017 № 5/19-5489/0/2-17/1-15 (зареєстрованого у Львівській міській

раді 28.07.2017 за № 1.6-26170-001), виконавчий комітет вирішив:
1. Встановити:
1.1. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для населення
згідно з додатком 1.
1.2. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для бюджетних
установ та інших споживачів згідно з додатком 2.
1.3. Тарифи на вивезення рідких відходів згідно з додатком 3.
1.4. Тарифи на послуги з вивезення ремонтних відходів згідно з додатком
4.
2. Визначити, що у вартість послуг з вивезення побутових відходів
врахована вартість із збирання, зберігання та вивезення побутових
відходів.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656 “Про
встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 12.12.2014 № 960 “Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656“.
3.3. Рішення виконавчого комітету від 13.01.2017 № 23 “Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656“.
4. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2017 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань житлово-комунального господарства.

Львівський міський голова А. Садовий

Додаток 1
Встановлено
рішенням виконкому
від 04.08.2017 № 675
ТАРИФИ
на послуги з вивезення побутових відходів для населення
№
з/п

Найменування
підприємства

Тарифи на
Тарифи на
тверді побутові великогабаритні
відходи з ПДВ відходи з ПДВ,
(збирання,
грн./т
зберігання та
вивезення),
грн./т

1

2

3

4

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“

718,97

284,26

2. ТзОВ “АВЕ Львів“

785,94

352,89

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“

802,05

368,42

4. ТзОВ “Санком-Львів“

742,96

0

5. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“

755,37

435,81

6. ТзОВ “Грінера Україна“

803,74

305,00

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк
Візи:
Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури І. Маруняк
Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич

Додаток 2
Встановлено
рішенням виконкому
від 04.08.2017 № 675
ТАРИФИ
на послуги з вивезення побутових відходів
для бюджетних установ та інших споживачів*
№
з/п

Найменування
підприємства

Бюджетні установи
Тарифи
на тверді
побутові
відходи
з ПДВ
(збирання,

Тарифи
на великогабаритні
відходи з
ПДВ,
грн./т

Інші споживачі
Тарифи
на тверді
побутові
відходи з
ПДВ
(збирання,

Тарифи
на
великогабаритні
відходи
з ПДВ,

зберігання
та
вивезення),
грн./т
1

2

зберігання та
вивезення),
грн./т

грн./т

3

4

5

6

1. ЛКП
ТФ“Львівспецкомунтранс“

753,21

297,79

855,92

338,40

2. ТзОВ “АВЕ Львів“

823,36

369,69

935,64

420,11

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“

840,25

385,97

954,83

438,60

4. ТзОВ “СанкомЛьвів“

778,34

0

884,48

0

5. ТзОВ
“СпецавтотрансЛьвів“

791,34

456,56

899,25

518,82

6. ТзОВ “Грінера
Україна“

842,01

319,52

956,84

363,09

* розмір тарифу може зменшуватись на суму вартості утримання та
обслуговування контейнерної тари і контейнерних майданчиків за
наявності власних контейнерів

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк
Візи:
Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури І. Маруняк
Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич

Додаток 3
Встановлено
рішенням виконкому
від 04.08.2017 № 675

ТАРИФИ
на вивезення рідких відходів
№
з/п

Найменування
підприємства

Тарифи на вивезення рідких
відходів
з ПДВ, грн./т
населення бюджетні
інші
установи споживачі

1

2

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“

3

4

5

114,77

120,24

136,64

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк
Візи:
Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури І. Маруняк
Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич

Додаток 4
Встановлено
рішенням виконкому
від 04.08.2017 № 675
ТАРИФИ
на послуги з вивезення ремонтних відходів
№
з/п

Найменування
підприємства

Тарифи на ремонтні відходи
з ПДВ, грн./т
населення бюджетні
установи

1

2

1. ЛКП “ТФ “Львівспецкомунтранс“

інші
споживачі

3

4

5

129,50

135,67

154,17

2. ТзОВ “АВЕ Львів“

324,78

340,24

386,64

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“

368,41

385,95

438,59

4. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“

356,01

372,97

423,83

5. ТзОВ “Грінера Україна“

272,01

284,96

323,82

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк
Візи:
Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури І. Маруняк
Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич

