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УКРАЇНА 

СЛОВ'ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від _______________ № ________ 
м. Слов’янськ 
 
Про затвердження норм надання 
послуг з вивезення побутових  
відходів на території  
Слов’янської міської ради 
 

З метою забезпечення вивезення побутових відходів і поліпшення санітарного стану 
території міської ради, відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про 
житлово- комунальні послуги», статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 
10.12.2008 № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
30.07.2010 № 259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення 
побутових відходів», враховуючи висновок постійної комісії Слов’янської міської ради з 
питань інвестиційної, зовнішньоекономічної та регуляторної політики, малого та середнього 
бізнесу від __________, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Слов’янської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, що надаються 
мешканцям житлових будинків (додаток 1). 

2. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів для підприємств, 
установ, організацій (додаток 2). 

3. Затвердити норми надання послуг з вивезення вуличного та дворового змету для 
підприємств, установ, організацій на 1 м2 території (додаток 3). 

4. Виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів застосовувати 
затвердженні цим рішенням норми надання послуг з вивезення побутових відходів під час 
укладання договорів на надання послуг з  вивезення  побутових  відходів. 

5. Доручити Управлінню житлово-комунального господарства Слов’янської міської 
ради (Діденко) оприлюднити дане рішення в газеті «Славянские объявления» та на 
офіційному сайті Слов’янської міської ради. 

6. Дане рішення набирає чинності з дати оприлюднення в засобах масової інформації.  
7. З набранням чинності цього рішення, вважати такими, що втратили чинність 

рішення виконкому Слов’янської міської ради від 02.12.2009 № 757 «Про затвердження норм 
утворення твердих побутових відходів для м. Слов’янська», рішення виконкому 
Слов’янської міської ради від 14.06.2006 № 375 “О внесении изменений в решение 
исполкома № 673 от 16.11.2005г”, п. 2  рішення виконкому Слов’янської міської ради від 
16.11.2005 № 673 «Об утверждении «Положения о санитарной очистке города Славянска» и 
норм накопления твердых бытовых отходов.». 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Бєлозьорова А.М.  
 
В.о. міського голови, 



секретар міської ради О.В. Зонтов 
Додаток 1  
Затверджено: 
рішення виконкому 
від ______ 2015 р. № ____  

 
               
 
 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів, 
що надаються мешканцям житлових будинків 

 

№ 
п/п 

Джерело утворення побутових відходів 
Розрахункова 
одиниця 

Річна норма 
надання 
послуг з 
вивезення 
твердих 
побутових  
відходів, м3 

1 2 3 4 

1. 

Житлові будинки багатоквартирні з 
наявністю усіх видів благоустрою або за 
відсутністю одного або двох з видів 
благоустрою 

1 мешканець 1,98 

2. 
Одноквартирні будинки з присадибною 
ділянкою 

1 мешканець 2,1 

 
Примітка:   
1. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків 
включають обсяги утворення змету на прибудинковій території. 
2. Великогабаритні та ремонтні відходи не входять в норму надання послуг з вивезення 
побутових відходів і вивозяться по окремій заявці (договору) за окрему плату. 
3. Норма утворення рідких відходів (РВ) в джерелах утворення, в яких відсутній такий вид 
благоустрою як каналізація, становить 25 л. на добу в розрахунку на 1 людину, відповідно до 
Мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених 
Постановою КМУ від 10.12.2008 № 1070. 
 

                                               
 
 

Заступник міського голови         В.М. Воропаєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Додаток 2  
Затверджено: 
рішення виконкому 
від ______ 2015 р. № ____  
 

                                  
 

 
Норми надання послуг з вивезення побутових відходів  

для підприємств, установ, організацій 
 

№ 
п/п 

Джерело утворення побутових відходів 
Розрахункова 
одиниця 

Добова норма 
надання 
послуг з 
вивезення 
побутових  
відходів, 
кілограмів  

(літрів) 
1 2 3 4 
1 Готель на  одне місце 0,5 (2,74) 
2 Гуртожиток на  одне місце 0,35 (1,65) 
3 Санаторій , пансіонат, будинок відпочинку на  одне місце 0,7 (3,84) 

Лікувально-профілактичні заклади:   
- лікарня  на одне ліжко 0,35 (2,19) 4 
- поліклініка на одне відвідування 0,01 (0,06) 

5 Склад на 1 кв. метр площі 0,1 (0,22) 

6 
Адміністративні і громадські установи та 
організації 

на одне робоче місце 0,3 (1,3) 

Навчальні заклади:   
- вищий і середній спеціальний  на одного студента 0,09 (0,48) 
- школа на одного учня 0,08 (0,4) 
- школа-інтернат на одного учня 0,45 (2,2) 
- профтехучилище на одного учня 0,4 (2) 

7 

- дитячий дошкільний заклад на одне місце 0,28 (1,4) 
Підприємства торгівлі:   
- промтоварний магазин 0,15 (0,82) 
- продовольчий магазин 0,3 (1,5) 

8 
  

- ринок 

1 кв. метр 
торгівельної площі 

0,31 (1,1) 
9 Заклади культури і мистецтва на одне місце 0,08 (0,7) 
10 Підприємства побутового обслуговування на одне робоче місце 0,75 (3,4) 

11 Вокзал, аеропорт 
на 1 кв. метр площі 
залу очікування 

0,37 (1,7) 

12 Кемпінг, автостоянка на 1 кв. метр площі 0,03 (0,11) 

13 Пляж (курортний сезон) 
на 1 кв. метр 
території 

0,04 (0,25) 

Підприємства громадського харчування:    
- ресторан:   
  з відбором харчових відходів на одне місце 1 (5) 
  без відбору харчових продуктів на одне місце 1,4 (6) 
- кафе, їдальні:   

14 

  з відбором харчових відходів на одне місце 0,43 (2,2) 



   без відбору харчових продуктів на одне місце 0,5 (2,6) 
 
Примітка: 
1. Норми надання послуг з вивезення побутових відходів для підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності залишаються на рівні мінімальних норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008 № 1070. 
2. Щільність твердих побутових відходів 0,206 т/м3. 
3. Визначення обсягу ТПВ на джерелах утворення, які не ввійшли в даний перелік, 
Виконавець здійснює по аналогії або по фактичному накопиченню, згідно укладеному 
договору зі Споживачем. 
4. Великогабаритні, ремонтні та рідкі відходи не входять в норму накопичення ТПВ. На 
вивезення цих відходів Споживач укладає договір або робить разову заявку. 
5. При укладанні договорів на прибирання, збір, вивезення, переробку, утилізацію та 
знешкодження  відходів користуються нормами утворення ПВ в одиницях об'єму (м3). 
 
 
 
 
Заступник міського голови         В.М. Воропаєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Додаток 3  
Затверджено: 
рішення виконкому 
від ______ 2015 р. № ____  

 
 
 
 

Норми надання послуг з вивезення 
вуличного та дворового змету для підприємств, установ, організацій  

на 1 м2 території 
 

№  
п/п 

Джерело утворення побутових 
відходів 

Тип покриття 
Річна норма надання 

послуг, м3 
1 2 3 4 
1. Тротуари вулиць, дворові території Асфальтобетонне 0,004 
2. Тротуари вулиць, дворові території Ґрунтове 0,026 

 
Примітка: 

Для підприємств, установ та організацій усіх форм власності обсяги утворення 
вуличного, дворового змету та відходів з площі зелених насаджень не входять у норму 
надання послуг з вивезення побутових відходів та при укладанні договору про надання 
послуг з вивезення твердих побутових відходів додаються до середньорічної норми. 

 
 

 
 
Заступник міського голови         В.М. Воропаєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


