
ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

(    сесія) 

РІШЕННЯ 

 

від          № 

с. Нижній Вербіж 

 

Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення  
побутових відходів у Нижньовербізькій 

територіальній громаді 
 

Відповідно до Закону України «Про житловокомунальні послуги», 
Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 
10.12.2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 
вивезення побутових відходів» та наказами Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259 «Про 
затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 
відходів», у зв’язку з необхідністю визначення обсягів виробництва та 
реалізації послуг із збирання, зберігання, перевезення та утилізації твердих 
побутових відходів під час укладання договорів на відповідні послуги та 
розрахунків із замовниками послуг, враховуючи висновок постійної комісії з 
питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, транспорту і 
зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
Нижньовербізька сільська рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення твердих побутових 
відходів в Нижньовербізькій територіальній громаді згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної 
власності (М. Андрейкін). 

 

 

 

Сільський голова       Ярослав М’ЯКУЩАК 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Додаток  
Рішення сесії сільської ради  
від _________ року №_________ 

 
 

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових  
відходів в Нижньовербізькій територіальній громаді 

 
 

№ 
п/п 

Найменування 
об'єкта 

Розрахункова 
одиниця 

Об'єм  утворення  твердих побутових  
відходів  у  

середньому за рік 

Щільність 

кг. м³ кг/м³ 

1. Житлові будинки 

1.1 

Одноквартирні 
будинки з 

присадибною 
ділянкою за 

відсутності одного з 
видів благоустрою - 

центрального 
опалення 

1 мешканець 228,23 2,09 109,318 

1.2. 

Багатоквартирні 
будинки (за 

відсутності одного 
або двох з видів 

благоустрою) 

1 мешканець 217,248 2,23 97,574 

2. Адміністративні і громадські установи та організації 

2.1. 

Адміністративні та 
громадські установи 

та організації 

1 робоче 
місце 

101,228 1,80 56,264 

3. Підприємств побутового обслуговування 

3.1. 

Підприємства 
побутового 

обслуговування 

1 робоче 
місце 

119,59 2,00 59,73 

4. Підприємства торгівлі 

4.1. 
Продовольчий 

магазин 

1 

м2торгівельно
ї площі. 

52,998 0,50 105,6 

4.1. Промисловий 
магазин 

1 

м2торгівельно
ї площі. 

 

18,19 

 

0,64 
 

28,439 

Примітка: норми утворення ТПВ для об’єктів утворення, які не зазначені у таблиці, застосовуються за 
аналогією до подібних за видом діяльності об’єктів. 
 

 

 

Секретар сільської ради     Анастасія РОМАНЕНЧУК  



 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Секретар сільської ради 

__________Анастасія РОМАНЕНЧУК 

«____»_______2022р   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу  
_____________Надія ІВАСЮК 

«____»_______2022р. 
 

Начальник 

відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

____________ Мирослав ВАСИЛЬЧУК 

«____»_______2022р. 
 

Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________Ольга МОКРИНЧУК 

«____»_______2022р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова постійної комісії з питань 

з питань промисловості, сільського 
господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-

комунального господарства та 
комунальної власності  
_____________ Микола АНДРЕЙКІН 

«____»_______2022р.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


