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Керуючись пунктами 6, 16 статті ЗО, статтею 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом З частини З статті 4 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги». Законом України «Про відходи», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р.

1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів» (зі змінами), наказу Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від ЗО липня 2010 року № 259 «Про затвердження Правил 
визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджених 
в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 р. за № 871/18166, розглянувши 
лист комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню 
«АКВА» від 21 грудня 2021 р. № 453 щодо розгляду та затвердження норм 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, у зв’язку з 
необхідністю визначення обсягів виробництва та реалізації послуг із збирання, 
перевезення та захоронення твердих побутових відходів під час укладання 
договорів на відповідні послуги та розрахунків із замовниками послуг,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми надання послуг з поводження з побутовими 
відходами в селищі Володимирець, що додаються.

2. Контроль за ^ ^ ^ д а ^ ^ я м  даного рішення 
селищного голови А|

Селищний голо

доручити заступнику

Василь КОВЕПЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
>1̂  _____  2022 року № М

Норми надання послуг з поводження з побутовими відходами
в селищі Володимирець

№
з/п Об’єкт утворення побутових відходів Розрахункова

одиниця

Норма на 
одну 

розрахункову 
одиницю, 

середня на 
рік

Середня
щільність

■м' кг/м^
1. Житлові будинки багатоквартирні, та 

одноквартирні упорядковані з наявністю 
усіх видів благоустрою (або за 
відсутністю одного або двох з видів 
благоустрою)

1 мешканець 1,5 172

2. Житлові будинки індивідуальної забудови 
(будинки приватного сектору) з 
присадибною земельною ділянкою

1 мешканець 1,58 172

3. Гуртожитки 1 місце 0,7 200
4. Дитяча дошкільна установа 1 місце 0,35 200
5. Промтоварні заклади торгівлі 

(промтоварні магазини, ларьки, кіоски)
1м̂

торгівельної.
площі

0,25 180

6. Продуктові заклади торгівлі (продовольчі 
магазини, ларьки, кіоски)

1м̂
торгівельної

площі

0,45 190

7. Лікарні 1 ліжко 0,8 150
8. Поліклініки 1

відвідування
0,025 150

9. Заклади загальної, середньої, професійної 
(професійно-технічної освіти):

9.1. - загальноосвітні школи 1 учень 0,10 200

9.2. - профтехучилище 1 учень 0,50 200

10. Адміністративні та громадські установи 
та організації

1 робоче 
місце

0,35 200

11. Заклади громадського харчування 
(ресторани, кафе, їдальні та ін.) (без 
відбору харчових відходів)

1 місце 0,95 190

П ри м ітк а:
1. Наведені в додатку норми (за об'ємом) побутових відходів 

відповідають їх насипному (не ущільненому) стану в сміттєзбірних 
контейнерах.

2. Середня щільність твердих побутових відходів, які утворюються у
житлових будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях



складає-172 кг/м .̂
3. Визначення обсягу побутових відходів на джерелах утворення, які не 

ввійшли в даний перелік Виконавець здійснює по аналогії або по фактичному 
накопиченню, згідно укладеного договору зі споживачем.

4. Великогабаритні, ремонті та рідкі відходи не входять в норму 
накопичення побутових відходів. На вивезення цих відходів споживач укладає 
договір або робить разову заявку.

5. При укладанні договорів на прибирання, збір, вивезення побутових 
відходів користуються нормами утворення в одиницях об’єму (м )̂.

Начальник відділу економіки, 
інвестицій, житлово- 
комунального господарства ^  Оксана САМКОВСЬКА


