
        ПРОЕКТ  

Виконавчий комітет  

Мирогородської міської ради  

Полтавської області 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  __  _________ 20   року  №  

 

Про затвердження норм утворення твердих  

побутових відходів в упорядкованих будинках 

та будинках приватного сектора, підприємствах,  

установах, організаціях м. Миргород 

 

 

Відповідно до ст.ст. 28, 30  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст.7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою 

впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста в 

належному санітарному стані, враховуючи зміни в фактичних об’ємах відходів та їх 

морфологічного складу, на підставі звіту «Визначення норм утворення твердих побутових 

відходів в упорядкованих будинках, будинках приватного сектора підприємствах, установах, 

організаціях м. Миргорода» та висновків виконаних ТОВ "НВО"ЕССА" м. Харків  

виконавчий комітет Миргородської міської ради Полтавської області  

в и р і ш и в : 
 

1. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів в упорядкованих будинках та 

будинках приватного сектора, підприємствах, установах, організаціях м. Миргород 

(додаток). 

2. Норми утворення твердих побутових відходів ввести в дію з 01 січня 2019 року. 

3. При укладанні договорів з населенням багатоповерхових будинків і приватного сектора, 

підприємствами, установами та організаціями КП «Спецкомунтранс» використовувати 

норми, затверджені даним рішенням. 

4. Вважати таким ,що втратило  чинність рішення №704 від 23.08.2012 р. з додатком  

«Норми утворення твердих побутових відходів в упорядкованих будинках та будинках 

приватного сектора, підприємствах, установах, організаціях м. Миргорода». 

5. Редакції газети «Миргород - наш дім»  опублікувати дане рішення в черговому номері. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Швайку С.О. 

 

 

Міський голова                                                 С.П. Соломаха 

 



 

 

 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

 № _____ 

від  __   ____________  20    року  

 

 

НОРМИ 

утворення твердих побутових відходів в упорядкованих будинках та будинках 

приватного сектора, підприємствах, установах, організаціях м. Миргорода на  

2019-2023 рр. 

 

Джерело утворення 

побутових відходів 

Розрахункова 

одиниця 

Норма утворення 

ТПВ, м
З
/рік, на 

розрах.од. 

Щільність кг/мЗ 

Житлові будинки 

Упорядковані будинки на одну особу 2,05 187,28 

Будинки приватного 

сектора з присадибною 

ділянкою 

на одну особу 2,44 187,75 

Підприємства ,установи та організації 

Кафе і ресторан на 1 місце 1,90 181,43 

Ринки на 1 м2 0,65 170,71 

Санаторії на 1 місце 1,80 189,29 

Середніх шкіл на 1 учня 0,15 175,71 

Школа-інтернат на 1 місце 0,66 181,43 

Профтехучилище на 1 учня 0,63 192,86 

Адміністративні і 

громадські установи 

на 1 роб .місце 0,44 187,86 

Промисловий магазин на 1 м2 0,32 189,29 

Промтоварний магазин на 1 м2 0,66 170,71 

 

1. Обсяги утворення ТПВ на об'єктах невиробничої сфери яких не має у переліку, 

визначається згідно фактичним накопиченням відходів. 

 

2. Для підприємств, установ та організацій опале листя не входить в норму надання 

послуг з вивезення ТПВ і при укладанні договорів додаються відходи з площі зелених 

насаджень, виходячи з норми 0,008 м
З
 з 1 м 

З
 площі зелених насаджень на рік. 

 

3. Великогабаритні та ремонтні відходи не входять в норму надання послуг з вивезення 

ТПВ і визначаються згідно з фактичним накопиченням відходів. 

 

 

 

 

 


