
                                                                  !                                                    ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

     травня 2019 року                                     м. Деражня                               №  

Про затвердження норм надання послуг  
із вивезення побутових відходів 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 
України «Про відходи», п.3 ч.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил 
надання послуг з поводження з побутовими відходами», наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №259 «Про затвердження 
Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 871/18166, 
розглянувши подання комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» від 06 
травня 2019 року вхід. № 291 міськвиконком  

ВИРІШИВ:  

1.  Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів (додаються). 
2.  Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А.. 

Міський голова                                                                                                      А. М. Ковпак 



вик.Косевич 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
      Рішення виконавчого  
комітету міської ради                                                             

                                                      від  __.05.2019р. №__  

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів 

Джерело утворення побутових відходів Розрахункова одиниця Середня на рік норма 
на одну розрахункову 

одиницю,  м3

2 3 4

Житлові будинки

Багатоквартирні будинки на одну людину 1,336

Одноквартирні будинки з присадибною 
ділянкою на одну людину 1,4

Підприємства, установи та організації

Готель на одне місце 1,0

Гуртожиток -/- 0,6

Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку -/- 1,40

Лікувально-профілактичні заклади: 
- лікарня;  
- поліклініка; 
- стомат.поліклініка

на одне ліжко 
на одне відвідування 

-/- 

0,80 
0,02 
0,02

Склад на 1 м2 площі 0,055

Адміністративні і громадські установи та 
організації на одне робоче місце 0,33

Навчальні заклади: 
- школа; 
- школа-інтернат;  
- дитячий дошкільний заклад 

на одного учня 
на одного учня 
на одне місце

0,10 
0,55 
0,35

Підприємства торгівлі: 
- магазин непродовольчих товарів; 
- магазин продовольчих товарів; 
- ринок

на 1 м2 торговельної 
площі 

0,25 
0,45 
0,40

Заклади культури і мистецтва на одне місце 0,21

Підприємства побутового обслуговування на одне робоче місце 1,04



Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                      Беднарський О. А.

Вокзал на 1 м2 площі залу 
очікування

0,62

Кемпінг, автостоянка на 1 м2 площі 0,04

Підприємства громадського харчування: 
1) Ресторан: 
- з відбором харчових відходів 
- без відбору харчових відходів 
2) Кафе, їдальня: 
- з відбором харчових відходів 
- без відбору харчових відходів

на одне місце 

1,8 
2,2 

0,80 
0,95


