
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від  «___» _____________2021 року                                № _____ 

 

Про затвердження норм надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів у місті Кропивницькому 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 16             

пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                

пунктом третім частини третьої статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», законами України «Про відходи», «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з поводження з побутовими відходами», наказами Міністерства 

з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року 

№ 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30 серпня 2013 року  № 426 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування одиниці 

маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з 

побутовими відходами», враховуючи норми надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів, що розроблені ДП «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», Виконавчий  

комітет  Кропивницької  міської  ради   

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів                      

у  місті  Кропивницькому  згідно  з  додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06 серпня 2007 року № 918 «Про затвердження норм утворення  

твердих побутових відходів».  

3. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня його оприлюднення                        

у  засобах  масової  інформації. 

 

 

 

Міський голова                         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Ірина  Павлова  35 83 61 

 



 

 

                                                                       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради   

       «____» __________ 2021 року №____ 

       

НОРМИ  

надання послуг з вивезення побутових відходів  

у  місті  Кропивницькому   
 

№ з/п Джерела утворення ТПВ 
Розрахункова 

одиниця 

Норма на одну 

розрахункову 

одиницю  

(середня на рік) 

Середня 

щільність 

середня на рік 

м3 кг кг/м3 

1.  Багатоквартирні  будинки  з 

наявністю  усіх  видів 

благоустрою 

1 мешканець 2,41 343,5  143 

2.  Одноквартирні  будинки  з 

присадибною ділянкою 
1 мешканець 2,55 608,8 239 

3.  Готелі, санаторії, пансіонати, 

будинки відпочинку 
1 місце 0,80 122,9 153 

4.  Гуртожитки 1 місце 0,79 163,1 207 

5.  Учбові  заклади: 

   5.1. 
Заклади фахової передвищої, 

вищої, післядипломної освіти 

1 студент, 

1 курсант, 

1 слухач 

0,063 13,6 217 

   5.2. Заклади  загальної середньої, 

професійної (професійно-

технічної), позашкільної 

освіти 

1 учень, 

1 вихованець 
0,08 13,7 177 

   5.3. Заклади  дошкільної  освіти 1 місце 0,26 39,4 152 

     6. 
Склади 

1 м2 площі 

території 
0,035 10,7 302 

      7. Адміністративні та громадські 

установи і організації 

1 робоче місце 
2,55 570,1 224 

      8. Промтоварні заклади торгівлі 

(промтоварні магазини, 

ларьки, кіоски) 

1 м2 торг. площі  

0,10 18,5 185 

      9. Продуктові заклади торгівлі 

(продуктові магазини, ларьки, 

кіоски) 

1 м2 торг. площі 

0,80 155,4 194 

     10. Ринки 1 м2 торг. площі 0,26 56,2 219 

     11. Заклади громадського 

харчування (ресторани, кафе, 

їдальні) 

1 місце   

0,83 182,0 219 

    12. Підприємства побутового 

обслуговування 

1 робоче місце 
2,83 616,4 218 

    13. Лікарні 1 ліжко 1,78 312,3 176 

    14. Поліклініки 1 відвідування 0,016 2,8 174 

    15. Вокзали, автовокзали, 

аеропорт 

1 м2 пасажирської 

площі 

 

0,67 137,3 205 
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16. Заклади культури і мистецтва 1 місце 0,23 37,9 163 

17. Аптеки 1 м2 торг. площі 1,90 254,7 134 

18. Кемпінги, автостоянки 1 м2 площі 0,16 34,0 207 

19. Кладовища, колумбарії 1 м2 площі 

території 
0,0062 1,1 172 

 

 

 

Примітки: 

        

1. Норма надання послуг з вивезення ремонтних відходів  у житловому 

секторі міста Кропивницького становить 50,54 кг, або 0,06 куб. м  на рік                        

на  одного мешканця при щільності  800  кг  на  куб. м. 

2. Норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів (ВГВ)                   

у житловому секторі міста Кропивницького складає  85,61 кг, або 0,4 куб. м  на 

рік  на  одного  мешканця  при щільності  214  кг  на  куб. м. 

3. Середня щільність  побутових відходів, які утворюються у житлових 

будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає                       

175,4  кг  на  куб. м. 
 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                             Віктор КУХАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Павлова  35 83 61 

 


