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Про встановленпя тарифу на послуги
J вивезеltня рiлких побутових вiдtодiв.
я кi налас,ЩП <Лозоваводосервiс,
КП <<Теплоекерго>>

Керуючись п.2 власних повноважень ст.28 Закону Украiни <Про
мiсцеве самоврядування в Украiнi>, ст.ст. '7, З2 Закону Украiни <Про
житлово-комунацьнi послуги>>, вiдповiдно до Порядку формування тарифiв
на послуги з вивезення побутових вiлходiв. затверлженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.07.2006 року N9 1010, розгляЕувши
звернення.ЩfI <<Лозоваводосервiс> КП <<Теплоенергоr> вiд 07.12.2017 року J\!
910 та висновок упраыriння еконопriки Лозiвськоi MicbKoi ради вiд 28. l 1.20l7
року Nч 06-271065, виконавчий Ko\IiTeT lticbKoi ради

ВИРIШИВ:

l, Встановити ,гариф на пос,]уги з вивезення рiдких побутових вiдходiв,
якi надае,Щочiрне шiдприемство <Лозоваводосервiс> Комунапьного
пiдприемства <<1'еплоенерго>l Лозiвськоi MicbKoi ради Харкiвськоi областi в

розмiрi 180 грн. за sивезення однiсi асенiзацiйноi дiжки емнiстю 3,25 мз.

2. ,Щочiрне пiдприемство <Лозоваводосервiс> Комlъального
пiдприсмства <<Теплоенергоl> Лозiвськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi
(Кириченко B.I.) забезпечити iнформування споживачiв про встановлення
тарифу вiдповiдно ло ч. б ст. 32 Закону Украiни <Про хtитлово-комунальн i

послуги>.
3. .Щоручити вiдцiлу з питань дiловодства та роботи зi зверненнями

громадян апарату виконавчот,о KoMiTeTy MicbKoi ради (Прасол О.О.)
забезпечити опри]]юJнення tlього рiшення в 10-ти денний TepMiH з дня його
прийIiяття на офiцiйномч сайтi Лозiвськоi MicbKoi ради та в газетi <Голос
Лозiвщици>.

4. Ввести в дiю тариф з l2 сiчня 2018 року.
5. KoHTpo.1tb за IняNl рlшення пок"rlасти на заступника мlського
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.Щочiряс пiлприсrtство
<Лозоваводосервiс,l

ком)яаJIьпого пif 11рис\Iства
(Теплоеперго,) Лозjвськоi мiськоi

ради xapкiBcbкoi об)астi
64600 XapKiBcbKa обjIасть, l\r. Лозова,

вул. Степова, З

р/р 2600ЗЗ00506899 в фiлii
xapKiвcbкe обласне управлiвня А'1
<ощадбанк) ТВБВ м 10020/0514

м. лозова, МФо35l82З, Код 4145l855
т., факс. (05745) 2-Э6-42
e-mail: lozvod@ukT.net

укрАинА

!очернее прелприятие
(Лозоваяводосервис))

коv\{уЕfu,IьЕого предпрйrггия
(ТепjIоэнерго> Лозовского городского

совета ХарьковскоЙ области
6,1600 Харьковская обjIасть, г. лозовая,

ул. Степная. 3

р/с 2600ЗЗ00506899 в филиме
Харьковского обпастного управлеяия АО

(ощадбаIrк)) ТВБВ ],!ъ 10020/0514
., лозовая, МФоз5182З, Код 41451855

,t,., 
факс, (05745) 2-З6_42

c-mail: iozvod@uk,net

Розрахунок
Bapтocтi послуг з вивезевня рiдких побутових вiдходiв, якi нада€
!П <<Лозоваволосервiс>> КП <<Теплоенерго>> Лозiвськоi пricbKoi
ради за вивезення l асенiзацiЙноi дiжки смнiстю 3,25 м.куб.
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_) Адмiнiстративнi витрати грн
4 Витрати на збут грн 5.|1
5 Всього витрат l29.00
6 рентабельнiсть
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грн 21.00

7 грн 150,00Разом витрат
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Начальник ПЕВ :L В.В.Лiцина
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