
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 39

16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про  затвердження  норм  надання
послуг з вивезення твердих побутових
відходів  на  території  Миколаївської
сільської ради 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  відходи»,  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 22.03.2010 року № 75 «Про
затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових
відходів»,  керуючись  частиною  першою  статті  52  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Затвердити норми надання послуг для вивезення твердих побутових
відходів:

1.1.упорядковані житлові будинки – 1,0 м3/ рік на одну особу;
1.2.будинки приватного сектору з присадибною ділянкою – 1,0 м3/ рік

на одну особу; 
1.3. лікарська амбулаторія, фельдшерський пункт – 0,020 м3  з розраху-

нку на одиницю відвідування;
1.4.дитячий навчальний заклад - 0,35  м3 з розрахунку на 1 місце;
1.5. загальноосвітні навчальні заклади - 0,10 м3 з розрахунку на 1 учня;
1.6. підприємства громадського харчування 

- кафе, їдальня з відбором харчових відходів - 0,80 м3 з розрахунку на 1
місце відвідування;

- без  відбору  харчових відходів  -  0,95  м3 з  розрахунку  на1 місце  від-
відування;

1.7.підприємства торгівлі:
- продовольчий магазин -  0,47  м3 з  розрахунку на1 м кв.  торгівельної

площі;
- промисловий магазин - 0,250  м3 з розрахунку на1 м. кв. торгівельної

площі;



- ринок - 0,40 м3 з розрахунку на1 м. кв.  торгівельної площі;
1.8. склад - 0,055 м3 з розрахунку на1 м. кв. площі;
1.9. адміністративні та громадські установи - 0,32 м3 з розрахунку на 1

робоче місце;
1.10. підприємства побутового обслуговування  - 1,04  м3 з розрахунку

на 1 робоче місце;
1.11. кемпінг, автостоянка - 0,04 м3 з розрахунку на й м кв. площі. 

 

2. Сектору житлово комунального господарства, благоустрою, охорони
навколишнього  природного  середовища,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування провести  роботу  населенням  з  питань  узгодження  місць
складування відходів.  

3. Рішення вступає в силу з моменту його оприлюднення. 
4.  Організацію  виконання  даного  рішення  покласти  на  першого

заступника сільського голови Рябуху В.С. 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 


