
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про визначення послуги з поводження 
з побутовими відходами окремою 
комунальною послугою у м. Львові 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про відходи“, “Про житлово-комунальні послуги“, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил 
надання послуг з поводження з побутовими відходами“ виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Визначити послугу з поводження з побутовими відходами окремою 
комунальною послугою у м. Львові. 

2. Встановити, що: 
2.1. Одиницею виміру обсягу надання послуги з поводження з побутовими 

відходами є тонна. 
2.2. Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами є сумою 

тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових 
відходів. 

2.3. Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами 
здійснюється з врахуванням кількості зареєстрованих осіб у житлових 
приміщеннях.  

2.4. Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами 
власникам житлових приміщень, у яких відсутні зареєстровані особи, 
здійснюється з розрахунку на 1 особу. 

2.5. У разі, якщо у житловому приміщенні фактично проживає інша 
кількість осіб ніж зареєстровано, нарахування плати за послугу з поводження з 
побутовими відходами проводиться з врахуванням кількості фактично 
проживаючих осіб, що підтверджується відповідним актом (додається).  

2.6. У разі, якщо у житловому приміщенні, у якому немає зареєстрованих 
осіб, фактично проживає двоє і більше осіб, нарахування плати за послугу з 
поводження з побутовими відходами проводиться з врахуванням фактично 
проживаючих осіб. 

2.7. Споживачі, які не уклали договір про надання послуги з поводження з 
побутовими відходами, несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства. 

3. Співвласникам багатоквартирних будинків здійснювати укладення 
договорів на надання послуги з поводження з побутовими відходами з 
відповідним виконавцем послуг з врахуванням вимог Закону України “Про 
житлово-комунальні послуги“ та Правил надання послуг з поводження з 
побутовими відходами відповідно до обраної у встановленому порядку моделі 
організації договірних відносин (індивідуальні чи колективні договори). 

Термін: до 15.10.2019 

 



4. Виконавцям послуг з поводження з відходами здійснювати укладення 
договорів зі споживачами на надання послуг з поводження з побутовими 
відходами згідно з обраною співвласниками багатоквартирних будинків 
моделлю організації договірних відносин з врахуванням вимог нормативних 
документів щодо частоти забору побутових відходів, необхідної кількості 
контейнерної тари для забезпечення збору побутових відходів та роздільного 
збору вторинної сировини. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань безпеки міста. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 
 

 “Затверджую“ 
__________________________ 
__________________________ 

 (управитель, керівник управляючої 
 компанії, голова ОСББ, ЖБК, 
 уповноважена особа від власників 
 будинку) 

 

 
АКТ 

про фактичне місце проживання (непроживання) 
громадян на території м. Львова  

 

за адресою_____________________________________________ 
 
 
“____“____________ 20___ р.      м. _____________ 
 
 
Комісією у складі: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 (представників управителя, управляючої компанії, членів ОСББ, ЖБК, співвласників будинку) 
 

З метою встановлення факту проживання (непроживання) громадянина 
____________________________________________________ 
 
Паспорт/свідоцтво про народження _________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Місце реєстрації за адресою: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
у присутності:  
 
власника (співвласника) житлового приміщення ______________________ 
________________________________________________________________ 
 
Паспорт _________________________________________________________ 
 
 



Сусідів: 
 
Буд. № ____ вул. ______________ кв. № _____ ________________________ 

         (прізвище, ім’я, по батькові) 

Буд. № ____ вул. ______________ кв. № _____ ________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Складено акт про те, що гр.________________________________________ 

________________________________________________________________ 
фактично проживає (не проживає) за адресою: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Своїми підписами беремо на себе відповідальність про правдивість 
наданої інформації. 
 
Даю згоду на обробку персональних даних.  
 
Власник (співвласник, уповноважена особа) 
_______________ ______________________________________ 
  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Присутні особи: 
_______________ ______________________________________ 
  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________ ______________________________________ 
  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________ ______________________________________ 
  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Члени комісії:  _________________ ___________________ 

_________________ ___________________ 
_________________ ___________________ 
_________________ ___________________ 
_________________ ___________________ 
_________________ ___________________ 

 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 

Віза: 
 

В. о. директора департаменту з  
питань поводження з відходами     С. Сало 
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