
миколАiвськд MIcbKA pAlIA
виконАвчиЙ KOMI],ET

рlшЕння

25 серпня202l
Щеякi питання надання послуг з повоllження
з побутовими вiдходами у м. Миколасвi

J\b 766

{ля органiзацiТ планування, нормування та ефективнtri роботи у сферi поводження з

вiдходами, на пiдставi наказу MiHicTepcTBa з питань житлово-комунального господарства Украiни
вiд З0.07.2010 JФ259 "Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення
побутових вiдходiв", беручи до уваги результати конкурсу з визначення виконавцiв послуг з

вивезення побутових вiдходiв на територii MicTa Миколасва, керуючись п. З ч. З ст. 4 Закону
Украiни "Про житлово-комунальнi послуги", п. 16 п. "а" ст. З0, ч.6 ст.59 Законlr Украiни "I1po

мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", виконком мiськоi ради

ВИРIШИВ:

1. Затверлити норми надання послуг з виI}езення по(5утових вi:lходiв ,у м. Мико.пас:вi
(лолаються).

2. Виконавцям послуг з вивезення побутових вiдходi,в (КП "Миколаiвкомунтранс", КП
"Обрiй-ЩКП") застосовувати норми, що затвердженi цим рiшенням.

3. Суб'сктс)м господарювання, який здiйсню€ експлуатацiю та утримання мirэького полiгону
твердих побутовлtх вiдходiв, розташованого за адресою: МикrэлаiЪська область, МиколаiЪськlллi

район, с. Весняне, вул.Нова, lб, е КП "Миколаiвкомунтранс", яке здобуло право на здiЙснення
лiцензованого ви/цу дiяльностi на захоронення побутових вiдходiв вiдповiдно до вимог дitочого
законодавства.

4. !епартаменту мiського голови Миколаiвськоi MicbKcli рали (Литвиновiii) опублiкувати

рiшення в засобах. масовоi iнформацii.

5. З дня _набрання чинностi цим рiшенням визнатIл рiшення викона]зчого KoMiTeTy

МиколаТвськоi мiськоi ради вiд 24.02,2021 ]ф 138 "Про затвердження норм нацання послуг з

вивезення побуто.вих вiдходiв у м. Миколаевi" таким, що втратлIло чиннiсть.

6. Контроль за виконанням даI{ого рiшення покласти на заступника мiського голови -

директора департаменту житлово-комунаJIьного господарства МиколаiЪськоТ мiськrэi

рали Коренсва С.М.
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',,,Зав. !-ipoтoxcлbildic Частl: 1-1olo

мiський голов.t сснкЕвич



З,ДТВЕРДЖЕНО
рiшення I]иконкому MicbKoi ради

вiд 25 серпня 2021
Jф 766

Норми надання послуг з вивезення псlбутових вiдходiв

Ns
Об'ект утворення твердих

побутових вiдходiв

Норми утворення твердих побутових вiдходiв на
одну розрахункову одиницю

rUзрilхункUIJа
одиниця

Середня на добу Сере]Iня на piK *Щiльнiсть.

кг/куб.м
л кг кг куб. м

l

Багатоквартирнi та
)дноквартирнi будинки з

гrаявнiстю ycix видiв
5лагоустрою

1 мешканець 5,34 0,82 299 1,95 153,3

2

Багатоквартирнi будинки за
вiдсутностi олного або двох з
видiв благоустрою (каналiзацii
гаlабо опалення)

1 мешканець 6,1б 0,99 зб0 ))\ l60

J

Одноквартирнi будинки з

присадибною дiлянкою за
вiдсутностi олного або двох з
видiв благоустрою (каналiзацi
гаlабо опалення)

1 мешканець 9,84 1,64 600 15q |67

4 отел1 1 мiсце 2.4 0.41 149.65 0"9 l66.3
5 уртожитки 1 мiсце )\ 0.3 109.:, 0.9 |2|.7

6
Санаторiй, пансiонат, булинок
вiдпочинкy

l мiсце 4,|\ 0,61 223 1,5 148,,7

] IIiKapH 1 лiжко 5,18 0.58 2l0 1,89 11l
8 Полiкл нlки 1 вiдвiдування 0,25 0,032 7,9 0,0(i2 l27,4

9

Аптеки lKB.M
торговельноi

площi
0,46 0,04 14,6 0,|7 85,9

10
Адмiнiстрати,внi i громадськi
установи та органiзацii

1 робоче мiсце 2,18 0,26 64,8 0,54 120

11
Вищi i середнi спецiальнi
заклади освiти

1 студент 0,5 0,1 25,6 0,18 l42,2

|2
Школа,школа-iнтернат,
профтехучилище

1 учень 0,5 0,06 2|,9 0.18 121',7

13 Щитячi дошкi.пьнi заклади l мiсце |,4 0,2| 76,7 0,51 150,4

14
Промтоварнi магазини, ларьки,
кiоски

lKB.M
торговельноТ

площi
0,82 0,14 50,2 0,3 167,3

15

Продовольчi магазини, ларьки
кiоски

1кв.м
торговельноi

площi
1,8 0,18 65,7 0,66 99,6



1кв.м
торговельноi

площi
,льтури i мистецтва

льтовi споруди 1 кв. м площi
0,0015

, аеропорт, автовокзtlл 1кв.м
пасажирськоi

площi

нки, автокооперативи 1 кв. м площi

лlтнlи сезон

*Середня розрахункова щiльнiсть мiських
кг/куб.м.

Примiтки:

якi утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлового
мiсце в готелiо дитсадку, гуртожитку тощо; одного учня навчiIльного закладу; l кв. м
та складськоТ площi; 1 кв.м площi вокза-rriв, автостоянок, територii пляжiв тощо; одне
для полiклiнiки тощо) за одиницю часу (лобу, piK).

2. Норми надання послуг з вивезення ТПВ застосовуються виконавцями
багатоквартирних та одноквартирних житлових будинкiв, пi;lприемств, установ i
незшIежно вiд форми власностi - об'ектiв утворення побутових вiдходiв м. Миколасва.

вiдходiв, якi надходять на мiський

l. Норми утворення твердих побутових вiдходiв (ТПВ) - це кiлькiсть х вiдходiв,

3. При укладеннi виконавцями послуг договорiв про надання послуг з по няз
побУтовими вiдходами, складаннi калькуляцii собiвартостi цих послуг, розрахунках
надання, використовуються норми утворення ТПВ в одиницях об'ему (куб.м),
щiльностi вiдходiв (кг/куб.м).

ифiв на iх
(кг) та

4. Щля Bcix об'ектiв невиробничоi сфери обсяги утворення садових вiдходiв ) (опале
листя, трава, гiлля тощо) не входять у норму утворення Тпв. обсяги ня СВ
РОЗРахОВУЮТЬся виходячи з рiчноi норми 8 л на 1 кв.м площi зелених насаджень (
ЗакрiпленiЙ за даним об'ектом, чи присадибнiй дiлянцi) i додаються до основного

; одне
вельноl

вання

ослуг для
нlзацlи,

територiТ,
ння ТIIВ.

вторинно1
готелях,

5. За умови впровадження органiзованого постiйного роздiльного збиранн вторинt-tоТ
СИРОВини (картон, папiр, ПТФ-пляшки, полiмерна плiвка, пластпдаса, скло, мет€lJIи, те ь тощо)
НОРМа для ТПВ зменшуеться на документально пiдтвердженi фактичнi обсяги Bi
сировини, tlле не бiльше нiж: у житловому ceKTopi на t0% (за об'смом);
адмiнiстративних установах -20%; у торговельних закладах- 30О/о (за об'емом).
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6. Норми гворення (за об'емrэм) та щiльнiU' l'l\'Pontl УrIJOР9ННЯ (За OO'eMtЭM) Та ЩiЛьнiсть ТПВ вiдповiдають ix насипному(неуrцiльненому i незлежаному) стану У контейнерах для зборч та збепiганнq тпFl Пп,,нерах для збору та зберiгання ТПВ. Пр,
;,ж;т ж J1,:::#"1,"*:, * т :::1i, 

лля з о оп j ; . a;i.." 
"i' 

тпЪ Й;й- ;Й, #i;

доби) та 1,4 (для вивезення ТПВ пiсля 4-го дня абоtбiльше).

7. Великогабаритнi вiдходи - тверлi вiдходи, розмiри _яких перевищують 50 х 50 х 50сантиметрiв, що fiе дае змоги розмiстити ix у контеtнерах об'емом дЬ t,t куб. м (г{лля, меблi,TexHiKa тощо). 
чу v,rvalr l+v

PeMoHTHi вiдходи - з{шишки речовин' матерiа-пiв, предметiв, виробiв, що утвор"r,|"." пiд часПРОВеДеННЯ У ЖИТЛОВОМУ бУДИНКУ, Окремiй о"uрr"рi,_булинку'.ро"Й";,;;;"';Ь;;tu""rr""
капiтального та пOточного ремонту, переп,ланувilння, переобладнання, прибудови тощо.

рiдкi вiдходи побутовi вiдходи, що утворюються у будинку за |iл.у."о.riцентралiзованого водопостачання та каншliзацii i зберiгаються у вигрбних ямах.

8, Норма надаЕня послуг iз вивезення великогабаритних вiдходiв у житлово|пr a.nroplстановитЬ 8% (за об'емом) вiд норми утворення тпв, u .'opru ,йurr" вивезення [ремонтних(будiвельНих) вiдхоДiв - 4О/о (за об'емом) вiд ,ор*, yTBopoHHiI тпв, 
" 

po.pu*ir-, 
""b-[r"nior"r.якi додаюТься дО норМ для ТПВ. Великогабаритнi ,u p."orrri вiдходи мйть збиратися окремо вiдiншиХ видiв побутових вiдходiв. 

r Л у4^ZrvАtД tvrщvдU Jvtrуqrдvл .,АрЕ,

9, Норма надання послуг iз вивезе-ння рiдких побутових вiдходiв у житловому ceKTopi завiдсутностi централiзованого водовiдведення (каналiзацii) становlить 25л на добу на одногомешканцЯ вiдповiднО ло,.ЩБН B.2.5-7,5:20l3 кКаналiзацiя та.о"rllllпirережl та спорудF. OcHoBHi
по поженн g гтt1лFtrт\/D qUfrfi \\положення проектуванняD.


