
         
ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 жовтня  2022 року                                                                                       № 368 

 

Про визначення виконавців  

послуг з вивезення твердих  

та рідких побутових відходів   

на території  міста Чорткова 

 

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері 

поводження з побутовими відходами на території міста Чорткова, на підставі 

протоколу засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на визначення 

виконавця послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів на 

території міста Чорткова №2 від 24 жовтня 2022, відповідно до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з поводження з побутовими відходами», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів», керуючись п.п.6 п. «а» ч.1 ст.30, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ :  

 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих та рідких 

побутових відходів на території міста Чорткова №2 від 24 жовтня 2022 року. 

2. Визначити Чортківський комбінат комунальних підприємств 

надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста 

Чорткова та проводити нарахування за надані послуги відповідно до тарифів, 

затверджених рішенням виконавчого комітету від 04 серпня 2021 року №377 

«Про встановлення тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами Чортківському комбінату комунальних підприємств Чортківської 

міської ради». 

3. Визнати комунальне підприємство «Чортківське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» надавачем послуг з вивезення 

рідких побутових відходів на території Чортківської міської територіальної 

громади та проводити нарахування за надані послуги відповідно до тарифів, 



затверджених рішенням виконавчого комітету від 29 вересня 2021 року №464 

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення». 

4. Управлінню комунального господарства міської ради підготувати 

договори про надання послуг з вивезення побутових  відходів з переможцями 

конкурсу терміном на один рік. 

5. Жителям приватних домоволодінь міста Чорткова забезпечити на 

територіях своїх присадибних ділянок розміщення власних індивідуальних 

ємкостей для збору твердих побутових відходів, дотримуючись правил 

добросусідства.  

 6. Підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-

підприємцям, закладам громадського харчування забезпечити наявність 

індивідуальних сміттєвих контейнерів. 

 7. Комунальному підприємству «Чортків дім», об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків міста Чорткова визначити місця на прибудинкових 

територіях будинків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових 

відходів. 

 8. Копію рішення направити в управління комунального господарства  

міської ради, Чортківському комбінату комунальних підприємств, 

комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства». 

9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради                    Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА 

 

 


