
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 819 

 

Про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, 

перевезення, захоронення) з побутовими відходами 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 05 грудня 2022 року № 1612, відповідно до підпункту 2 

пункту «а» частини 1 статті 28, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про відходи», Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 

1010, Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 

з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 

року № 130, 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 

вересня 2018 року № 239, з метою підвищення якості надання послуг, запровадження нових 

технологій та встановлення економічно обгрунтованих тарифів, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Встановити з 01 січня 2023 року тарифи на послуги з поводження (збирання, 

перевезення, захоронення) з побутовими відходами, згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

  

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 



                                                                                                        Додаток  

              до pішення виконавчого 

комітету  міської ради 

              від 13.12.2022 року  № 819          

 

1. Тарифи Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» на послуги з  поводження 

(збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами, грн. з ПДВ: 
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Тверді 

Поводження 

(збирання, 

перевезення, 

захоронення) 

Контейнер 

виконавця до 

3-х 

контейнерів 

на 

майданчику 

включно 

м. Біла Церква 

 

 

м3 

 

 

 

107,34 112,86 

Контейнер  

виконавця        

від 4-х  

контейнерів 

на 

майданчику 

м. Біла Церква 

 

 

м3 

 

 

 

86,10 112,86  

Контейнер 

споживача 
м. Біла Церква 

м3 98,34 103,44 

Контейнер  

виконавця 
с. Шкарівка 

м3 112,08 112,08 

Контейнер  

виконавця 
с. Терезине 

м3 112,26 112,26 

Контейнер  

виконавця 
с.Томилівка 

м3 117,66 117,66 

Контейнер  

виконавця 
с. Піщана 

м3 117,54 117,54 

Контейнер  

виконавця 

 

села 

Володимирівка, 

Тетянівка, Гайок, 

Вільна Тарасівка 

м3 

 

117,60 

 

117,60 

 

Контейнер  

виконавця 

 

села Сидори, 

Мазепинці, 

Дрозди м3 123,36 123,36 

Контейнер  

виконавця 

 

села Пилипча, 

Городище, 

Глибочка м3 123,06 123,06 

Контейнер  

виконавця 

села Глушки, 

Скребиші, 

Храпачі 

м3 

 

123,24 

 

123,24 

 



                                                                                  2                                    Продовження додатка 

 

Великога

баритні 

 

 

 

Поводження 

(збирання, 

перевезення, 

захоронення 

Контейнер 

виконавця 

м. Біла Церква, 

с. Шкарівка,         

с. Терезине 

м3 

 

 

 157,98 

 

 

165,18 

 

  

Перевезення 

 

 

Контейнер 

споживача 

 

м. Біла Церква,       

с. Шкарівка,            

с. Терезине 

 

 

м3 

 

 

 114,54 

 

 

119,82 

 

 

  

2. Тарифи Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028», на послуги з  перевезення 

рідких побутових відходів, грн. з ПДВ: 

Види  

побутових 

відходів  

Операції з 

поводження з 

побутовими 

відходами  

Населений 

пункт 

Одиниця 

вимірювння 

Категорія споживачів 

населення 

(грн) 

бюджеті 

установи 

(грн) 

Рідкі Перевезення 
м. Біла Церква,       

с. Шкарівка,            

с. Терезине  

м3 155,88 163,20 

 

3. Тарифи Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028», на послуги з  захоронення  

побутових відходів, грн. з ПДВ: 

Операції з 

поводження з 

побутовими 

відходами  

Категорія споживачів 

Види побутових відходів 

Тверді Великогабаритні 

Захоронення  

Населення 
за 1 м3  18,60 18,60 

за 1  тону 129,72 129,72 

Бюджетні 

установи  

за 1 м3  19,44 19,44 

за 1  тону 135,72 135,72 

 

4. Тариф на послугу по злиттю 1м3 рідких відходів в каналізаційні мережі 

Білоцерківської міської територіальної громади застосовується відповідно до діючих  тарифів 

ТОВ «Білоцерківвода» (згідно постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2849 «Про 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»). 

5. Рекомендуємо для всіх інших суб’єктів господарювання, що є зареєстровані, як 

суб’єкти господарювання, але не визначені, як бюджетні установи, застосовуються  договірні 

ціни по наданню послуг з поводження з твердими, великогабаритними, рідкими побутовими 

відходами. 

 комітету                           

                                      

Перший заступник міського голови    Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
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