
 

У К Р А Ї Н А 
ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я  
від 29 серпня 2018 року        №  240  
Про визначення надавача послуг  
з вивезення твердих побутових  
відходів на території м. Чортків 
 

Розглянувши протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з 
вивезення твердих побутових відходів на території м. Чортків від 28.08.2018  
№ 1, керуючись Законом України «Про відходи», Порядком проведення 
конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради   

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавця 
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Чортків від 
28.08.2018  № 1 (Додаток 1). 

 
2.Визнати приватне підприємство «Катруб» переможцем конкурсу з визначення 
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів та надавачем 
зазначених послуг на території м. Чортків. 
 
3.Затвердити тарифи на надання послуг зі збирання та вивезення твердих 
побутових відходів з наступною вартістю за 1 куб. м.: 
- для населення – 133,27 грн. (з ПДВ); 
- для бюджетних організацій – 144,00 грн. (з ПДВ); 
- для інших споживачів – 186,16 грн. (з ПДВ). 

 
4.Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури 
міської ради підготувати та укласти договір з переможцем конкурсу ПП 



«Катруб» про надання послуг з вивезення побутових відходів терміном на один 
рік. 

 
5.ПП «Катруб» узгодити із виконавчим комітетом графік вивезення твердих 
побутових відходів з частини території м. Чортків. 

 

6.Усім споживачам послуг без винятку (підприємствам, установам, 
організаціям, мешканцям) на визначеній території м. Чортків в найкоротший 
термін укласти договори про надання послуг з вивезення побутових відходів із 
ПП «Катруб». 

 

7.Копію рішення направити у відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури та переможцю конкурсу. 

 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 
 
 

 
Міський голова                               Володимир ШМАТЬКО 
 

 
 
    


