
                  

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
                                                  

Р І Ш Е Н Н Я   № 53

Від 15.11. 2017 року
смт Воскресенське

Про затвердження норм надання
послуг із вивезення побутових
відходів

З  метою  забезпечення  санітарної  очистки  населених  пунктів
Воскресенської  селищної  ради,  керуючись  п.6  ст.  30  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  відходи»,  Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з  відходами»
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про
затвердження  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів»,
виконавчий комітет Воскресенської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів (додаток1).

2.   Споживачам  та  виконавцю  послуг  із  вивезення  побутових  відходів
забезпечити  виконання вимог Правил надання  послуг із  вивезення  побутових
відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008
№1070.

3.  Виконкому селищної ради у межах своїх повноважень здійснювати контроль
за утриманням у належному стані вулиць, прибудинкових територій, складати
протоколи  про  правопорушення  відповідно  до  вимог  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення.

4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                        О.М. Шаповалов 



Додаток  № 1
до рішення виконкому с/ради

 від 15.11.2017р. № 53

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів

№ 
з/п

Джерело утворення побутових
відходів 

Розрахункова
одиниця 

Середня на рік
норма на одну
розрахункову
одиницю,  м3

1 2 3 4
Тверді побутові відходи *

житлові будинки
1 Багатоквартирні та одноквартирні

будинки  з  наявністю  всіх  видів
благоустрою

на одну людину 2,0

2 Одноквартирні  будинки  з
присадибною ділянкою на одну людину 2,4

Підприємства, установи та організації
1 Лікувально-профілактичні

заклади:
- амбулаторія ЗПСМ 
- ФАП 

на одне
відвідування 

0,03

2 Склад на 1 м2 площі 0,2
3 Адміністративні  і  громадські

установи та організації 
на одне робоче

місце
0,3

4 Навчальні заклади:
-  школа;
-  дошкільний навчальний заклад 

на одного учня
на одне місце

0,22
0,56

5 Підприємства торгівлі:
- промтоварний магазин;
- продовольчий магазин;
- ринок

на 1 м2

торговельної
площі

           0,56
1,0
0,8

6 Заклади культури і мистецтва на одне місце 0,36
7 Підприємства  громадського

харчування:
- кафе, їдальня, ресторан
з відбором харчових відходів
без відбору харчових відходів

на одне місце

1,8
2,2

Великогабаритні відходи ** на одну людину 0,3
Ремонтні відходи *** на одну людину 0,14



*  тверді  відходи  –  залишки  речовин,  матеріалів,  предметів,  виробів,
товарів,  продукції,  що  не  можуть  у  подальшому  використовуватися  за
призначенням; 

** великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують
50х50х50  см,  що  не  дає  змоги  розмістити  їх  у  контейнерах  до
1,1 куб. метра; 

*** ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів,
що утворилися під час проведення у жилому будинку, окремій квартирі, будинку
громадського  призначення  капітального  та  поточного  ремонтів,
перепланування, переобладнання, прибудові тощо;

                             Селищний голова                                   О.М. Шаповалов


