Шановні мешканці Сумської об’єднаної територіальної громади!
З метою забезпечення належного санітарного стану на території Сумської
міської територіальної громади, відповідно до законів України «Про житловокомунальні послуги», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від
12.09.2018 р. № 239 «Про затвердження 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», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 та
частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Виконавчим комітетом Сумської міської ради скориговано тарифи на послуги з
поводження з побутовими відходами (в частині захоронення побутових відходів)
Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» (Рішення
Виконавчого комітету №414 від 27.09.2022 року «Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2021 №792 «Про тарифи на
послуги з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території
Сумської міської територіальної громади, Товариству з обмеженою відповідальністю
«СЕРВІСРЕСУРС»» (зі змінами).
Скориговані тарифи діють до першого дня місяця, наступного за місяцем
припинення або скасування воєнного стану на території України.
З 01.09.2022 р. тарифи на послугу з поводження з побутовими
відходами (вивезення та захоронення побутових відходів) ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»
становлять:
- для багатоквартирних будинків на 1 люд./міс. -33,08 грн. без ПДВ
(26,50 грн./люд. без ПДВ - вивезення побутових відходів + 6,58 грн./люд. з ПДВзахоронення побутових відходів);
-для приватного сектору на 1 люд/міс. – 37,30 грн. без ПДВ
(29,67 грн./люд. без ПДВ - вивезення побутових відходів + 7,63 грн./люд. з ПДВ захоронення побутових відходів).
— для бюджетних установ та інших споживачів– 204,19 грн. за 1 куб. метр (без
ПДВ);
З 01.04.2022 року абонентська плата для населення на 1 особовий рахунок
встановлено у розмірі -1,60 коп. без ПДВ за місяць.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: (095) 612-61-32.
З повагою, адміністрація ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС».

