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Правила надання послуг з вивезення побутових вiдходiв
1. Цi Правила визначають механiзм надання суб’єктами господарювання незалежно вiд
форми їх власностi послуг з вивезення побутових вiдходiв у мiстах, селищах i селах (далi
— послуги).
2. Термiни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
великогабаритнi вiдходи — твердi вiдходи, розмiри яких перевищують 50 × 50 × 50
сантиметрiв, що не дає змоги розмiстити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра;
небезпечнi вiдходи у складi побутових вiдходiв — вiдходи, що утворюються в процесi
життя i дiяльностi людини в житлових та нежитлових будинках i мають такi фiзичнi,
хiмiчнi, бiологiчнi чи iншi небезпечнi властивостi, якi створюють або можуть створити
значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я людини та якi
потребують спецiальних методiв i засобiв поводження з ними;
побутовi вiдходи — вiдходи, що утворюються в процесi життя i дiяльностi людини в
житлових та нежитлових будинках (крiм вiдходiв, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю
пiдприємств) i не використовуються за мiсцем їх накопичення;
ремонтнi вiдходи — залишки речовин, матерiалiв, предметiв, виробiв, що утворилися пiд
час проведення у житловому будинку, окремiй квартирi, будинку громадського
призначення капiтального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання,
прибудови тощо;

рiдкi вiдходи — побутовi вiдходи, що утворюються у будинку за вiдсутностi
централiзованого водопостачання та каналiзацiї i зберiгаються у вигрiбних ямах;
твердi вiдходи — залишки речовин, матерiалiв, предметiв, виробiв, товарiв, продукцiї, що
не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
Іншi термiни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннi, наведеному в
Законах України «Про житлово-комунальнi послуги» , «Про благоустрiй населених
пунктiв» та «Про вiдходи» .
3. Власники або балансоутримувачi житлових будинкiв, земельних дiлянок укладають
договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв, та
забезпечують роздiльне збирання побутових вiдходiв.
Договiр про надання послуг укладається вiдповiдно до типового договору, наведеного у
додатку 1.
4. Виконавець послуг з вивезення побутових вiдходiв визначається на конкурсних засадах
у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Збирання та перевезення побутових вiдходiв здiйснюються спецiально обладнаними для
цього транспортними засобами.
Вивезення побутових вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до схеми санiтарного очищення
населених пунктiв iз забезпеченням роздiльного збирання побутових вiдходiв.
Пiд час надання послуг з вивезення побутових вiдходiв великогабаритнi та ремонтнi
вiдходи у складi побутових вiдходiв вивозяться окремо вiд iнших видiв побутових
вiдходiв.
Небезпечнi вiдходи у складi побутових вiдходiв збираються окремо вiд iнших видiв
побутових вiдходiв, а також повиннi вiдокремлюватися на етапi збирання чи сортування i
передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових вiдходiв
спецiалiзованим пiдприємствам, що одержали лiцензiї на здiйснення операцiй у сферi
поводження з небезпечними вiдходами.
Житловi масиви i внутрiшньодворовi територiї, дороги загального користування та iншi
об’єкти благоустрою населених пунктiв обладнуються контейнерними майданчиками,
урнами для побутових вiдходiв.
5. Послуги надаються з урахуванням розмiру територiї, схеми санiтарного очищення,
затвердженої в установленому порядку, та iнших умов, передбачених законодавством у
сферi житлово-комунального господарства.
Надання послуг з вивезення вiдходiв як вторинної сировини, що є у складi побутових
вiдходiв, здiйснюється з урахуванням вимог статей 35 i 35-1 Закону України «Про
вiдходи» .
6. Обсяг надання послуг розраховується на пiдставi норм, затверджених органом
мiсцевого самоврядування.

7. Норми надання послуг визначаються на пiдставi правил, встановлених центральним
органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Зазначенi норми переглядаються один раз на п’ять рокiв.
8. У разi коли норми не затверджено органом мiсцевого самоврядування, застосовують
мiнiмальнi норми згiдно з додатком 2.
9. Критерiєм якостi послуг є дотримання:
графiка вивезення побутових вiдходiв (за винятком настання обставин непереборної
сили), погодженого з органом мiсцевого самоврядування;
вимог стандартiв, нормативiв, норм, порядкiв i цих Правил.
10. Контроль якостi послуг здiйснюється шляхом перевiрки дотримання стандартiв,
нормативiв, норм, порядкiв i цих Правил комiсiєю, утвореною з iнiцiативи чи за участю
органу мiсцевого самоврядування та/або органу самоорганiзацiї населення i членiв
правлiнь об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, житлово-будiвельного
кооперативу, молодiжного житлового комплексу.
11. Пiд час укладання договору про надання послуг:
1) сторони узгоджують графiк їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та
якостi послуг;
2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов’язаний пред’явити:
правила надання послуг;
графiк вивезення вiдходiв;
тарифи на надання послуг;
iнформацiю про пiльги, передбаченi законодавчими актами для окремих категорiй
населення.
12. У разi надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторiн
згiдно з формою, що встановлюється її виконавцем.
13. Плата за наданi послуги нараховується щомiсяця вiдповiдно до умов договору i
тарифiв, що формуються вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26
липня 2006 р. № 1010 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).
Форма розрахунку обсягу i вартостi послуг наведена у додатку 3.
14. У платiжному документi передбачаються графи для зазначення даних про:
об’єм побутових вiдходiв (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рiдких; у
разi роздiльного збирання твердих вiдходiв — окремо для кожного виду побутових
вiдходiв як вторинної сировини);

тарифи на надання послуг; суму, що пiдлягає сплатi.
15. У разi змiни вартостi послуги її виконавець повiдомляє не пiзнiше нiж за 30 днiв про
це споживачевi iз зазначенням причин i вiдповiдних обґрунтувань.
У разi надання вiдповiдно до законодавчих актiв окремим громадянам пiльг плата за
послуги вноситься на пiдставi поданих виконавцю документiв, що пiдтверджують право
на пiльги та їх розмiр.
16. За порушення графiка надання послуг, iнших умов договору про надання послуг їх
виконавець несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Додаток 1
до Правил
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових вiдходiв
_________________________________
___ _____________ 20__ р.
(найменування населеного пункту)
_____________________________________________________________________________
______________________________
(найменування суб’єкта господарювання, що надає
послуги,
_____________________________________________________________________________
______________________________
або балансоутримувача (уповноваженої ними
особи)
в особi
_____________________________________________________________________________
_______________________,
(посада, прiзвище, iм’я та по батьковI)
що дiє на пiдставi
_____________________________________________________________________________
_______________,
(назва документа, дата i номер)
затвердженого
_____________________________________________________________________________
__________________
(найменування органу)
(далi — виконавець), з однiєї сторони, i
___________________________________________________________________________
(прiзвище, iм’я
та по батьковi

_____________________________________________________________________________
______________________________,
фiзичної особи, що є власником
_____________________________________________________________________________
______________________________
(наймачем, орендарем) квартири
(будинку)
або
_____________________________________________________________________________
___________________________
(найменування юридичної
особи)
в
особi_________________________________________________________________________
____________________________,
(посада, прiзвище, iм’я та по батьковI)
що дiє на
пiдставi_______________________________________________________________________
_____________________,
(назва документа, дата i номер)
затвердженого
_____________________________________________________________________________
__________________
(найменування органу)
(далi — споживач), з другої сторони, уклали цей договiр про нижченаведене
Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується згiдно з графiком надавати послуги з вивезення побутових
вiдходiв, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими
тарифами у строки i на умовах, передбачених цим договором (далi — послуги)
на пiдставi рiшення
_____________________________________________________________________________
______________
(назва, дата та номер акта про визначення
виконавця
_____________________________________________________________________________
______________________________
послуг з вивезення побутових
вiдходiв)
та вiдповiдно до схеми санiтарного очищення, затвердженої

_____________________________________________________________________________
_____________________________.
(назва, дата та номер акта про затвердження схеми санiтарного очищення
населеного пункту)
Перелiк послуг

2. Виконавець надає споживачевi послуги з вивезення твердих, великогабаритних,
ремонтних i рiдких вiдходiв.
3. Послуги з вивезення твердих вiдходiв надаються за
___________________________________________ схемою.
(контейнерною,
безконтейнерною — зазначити)
4. Для вивезення твердих вiдходiв за контейнерною схемою використовуються технiчно
справнi ____________________ контейнери
(кiлькiсть)
мiсткiстю ____ куб. метрiв, що належать
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________,
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
у тому числi для роздiльного збирання, зокрема, таких побутових вiдходiв:
полiмернi вiдходи —
_______________________________________________________________
(кiлькiсть)
контейнерiв мiсткiстю ____ куб. метрiв, що належать
____________________________________
_____________________________________________________________________________
__________;
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
скло — ______________ контейнерiв мiсткiстю _______ куб. метрiв,
(кiлькiсть)
що належать
___________________________________________________________________________;
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
папiр — ___________ контейнерiв мiсткiстю ______ куб. метрiв,
(кiлькiсть)
що належать
___________________________________________________________________________;

(споживачевi, виконавцевi —
зазначити)
кольоровi метали — ___________ контейнерiв мiсткiстю _________________
(кiлькiсть)
куб. метрiв, що належать
______________________________________________________________; (споживачевi,
виконавцевi - зазначити)
органiчна речовина, що є у складi побутових вiдходiв, — ___________ контейнерiв
мiсткiстю _____ куб. метрiв,
(кiлькiсть)
що належать
_____________________________________________________________________________
__;
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
вторинна сировина, що є у складi побутових вiдходiв, — ___________________
(кiлькiсть)
контейнерiв мiсткiстю _____ куб. метрiв, що належать ________________________
_____________________________________________________________________________
__________________;
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
небезпечнi вiдходи у складi побутових вiдходiв, — _______________
(кiлькiсть)
контейнерiв мiсткiстю ____ куб. метрiв, що належать
____________________________________
(назв
а
_____________________________________________________________________________
______________________
та мiсцезнаходження пiдприємства, що одержало лiцензiю на
_____________________________________________________________________________
__________.
здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами)
Виконавець вивозить твердi вiдходи за контейнерною схемою з _______ до ________
години.
5. Для вивезення твердих вiдходiв за безконтейнерною схемою споживач зобов'язаний з
____ до _____ год та/або з ____ до _____ год виставити у мiсцях, погоджених з
виконавцем, закритi ємкостi з вiдходами мiсткiстю не бiльш як 0,12 куб. метра.

6. Для вивезення великогабаритних i ремонтних вiдходiв використовується
______________ контейнерiв мiсткiстю 8 i бiльше
(кiльк
iсть)
куб. метрiв, для розташування яких споживачем вiдповiдно до вимог санiтарноепiдемiологiчного законодавства вiдводиться спецiальний майданчик з твердим покриттям
за адресою _________________________________________________________.
Контейнери належать
______________________________________________________________.
(споживачевi, виконавцевi — зазначити)
Передача небезпечних вiдходiв у складi побутових вiдходiв здiйснюється споживачами та
виконавцями послуг з вивезення побутових вiдходiв вiдповiдно до вимог санiтарного
законодавства спецiалiзованим пiдприємствам, що одержали лiцензiї на здiйснення
операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами.
7. Завантаження вiдходiв здiйснюється:
твердих
_______________________________________________________________________,
(споживачем, виконавцем — зазначити)
великогабаритних i ремонтних
__________________________________________________________.
(споживачем, виконавцем —
зазначити)
8. Виконавець вивозить:
рiдкi вiдходи
____________________________________________________________________,
(строк або за заявкою споживача — зазначити)
але не рiдше нiж один раз на шiсть мiсяцiв;
великогабаритнi i ремонтнi вiдходи
_________________________________________________________________________.
(строк або за заявкою
споживача — зазначити)
9. Тип та кiлькiсть спецiально обладнаних для цього транспортних засобiв, необхiдних для
перевезення вiдходiв, визначаються виконавцем.
Вимiрювання обсягу та визначення якостi послуг

10. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на пiдставi норм, затверджених
органом мiсцевого самоврядування.
11. Розрахунок обсягу i вартостi послуг здiйснюється згiдно з додатком 3 до Правил
надання послуг з вивезення побутових вiдходiв.

Оплата послуг

12. Розрахунковим перiодом є календарний мiсяць.
13. У разi застосування щомiсячної системи оплати послуг платежi вносяться не пiзнiше
нiж до ______ числа перiоду, що настає за розрахунковим.
У разi застосування попередньої оплати послуг платежi вносяться за ______ мiсяцiв у
розмiрi _______ гривень.
14. Послуги оплачуються
________________________________________________________________.
(готiвкою або в безготiвковiй формi — зазначити)
15. Плата вноситься на розрахунковий рахунок
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
(банкiвськi реквiзити)
через
_____________________________________________________________________________
___.
(найменування банкiвської установи або виконавця)
16. У разi потреби виконавець здiйснює ___________________________________________
перерахунок
(строк)
вартостi фактично наданих послуг та повiдомляє споживачевi про його результати.
17. У разi змiни вартостi послуги її виконавець повiдомляє не пiзнiше нiж за 30 днiв про
це споживачевi iз зазначенням причин i вiдповiдних обґрунтувань.
18. Наявнiсть пiльг, передбачених законодавчими актами, пiдтверджується
_____________________________________________________________________________
________.
(назва документа, яким пiдтверджується надання пiльг)
Права та обов’язки споживача

19. Споживач має право на:
1) одержання достовiрної та своєчасної iнформацiї про послуги з вивезення вiдходiв,
зокрема про їх вартiсть, загальну суму мiсячної плати, структуру тарифiв, норми надання
послуг i графiк вивезення вiдходiв;
2) вiдшкодування у повному обсязi збиткiв, заподiяних виконавцем унаслiдок ненадання
або надання послуг не в повному обсязi;

3) усунення виконавцем недолiкiв у наданнi послуг у п’ятиденний строк з моменту
звернення споживача;
4) перевiрку стану дотримання критерiїв якостi послуг;
5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договiр змiн, що впливають на розмiр
плати за послуги;
6) зменшення розмiру плати за послуги в разi недотримання графiка вивезення вiдходiв;
7) несплату вартостi послуг за перiод тимчасової вiдсутностi споживача та/або членiв сiм’ї
на пiдставi письмової заяви i документа, що пiдтверджує його вiдсутнiсть — довiдка з
мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової
служби чи вiдбування покарання.
20. Споживач зобов’язується:
1) оплачувати в установлений договором строк наданi йому послуги з вивезення вiдходiв;
2) сприяти виконавцю у наданнi послуг в обсязi та порядку, передбачених цим договором;
3) визначати разом з виконавцем мiсця розташування контейнерних майданчикiв,
створювати умови для вiльного доступу до таких майданчикiв, вигрiбних ям;
4) обладнати контейнернi майданчики, утримувати їх у належному санiтарному станi,
забезпечувати освiтлення в темний час доби;
5) забезпечити належне збирання та зберiгання вiдходiв, установлення необхiдної
кiлькостi контейнерiв для завантаження твердих, великогабаритних i ремонтних вiдходiв з
урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери вiдповiдно до
вимог санiтарних норм i правил;
6) обладнати вигрiбнi ями згiдно з вимогами санiтарних норм i правил, не допускати
скидання до них iнших вiдходiв;
7) забезпечити роздiльне збирання побутових вiдходiв.
Права та обов’язки виконавця

21. Виконавець має право вимагати вiд споживача:
1) обладнати контейнернi майданчики та забезпечувати утримання у належному
санiтарно-технiчному станi контейнерiв, контейнерних майданчикiв та вигрiбних ям, що
перебувають у власностi споживача;
2) своєчасно збирати та належним чином зберiгати вiдходи, встановлювати передбачену
договором кiлькiсть контейнерiв з метою запобiгання їх переповненню;
3) забезпечувати роздiльне збирання побутових вiдходiв.
22. Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги вiдповiдно до вимог законодавства про вiдходи, санiтарних норм i
правил, Правил надання послуг з вивезення побутових вiдходiв, затверджених Кабiнетом
Мiнiстрiв України, та цього договору;
2) погодити iз споживачем мiсця розташування контейнерних майданчикiв, визначити їх
кiлькiсть, необхiдну для збирання побутових, великогабаритних i ремонтних вiдходiв,
перевiряти наявнiсть таких майданчикiв вiдповiдно до розрахункiв;
3) обладнати контейнернi майданчики та забезпечувати утримання у належному
санiтарно-технiчному станi контейнерiв та контейнерних майданчикiв у разi перебування
їх у власностi виконавця;
4) збирати i перевозити вiдходи сспецiально обладнаними для цього транспортними
засобами;
5) лiквiдувати звалище побутових вiдходiв у разi його утворення на контейнерному
майданчику через недотримання графiка перевезення, проводити прибирання в разi
розсипання твердих вiдходiв пiд час завантаження у спецiально обладнаний для цього
транспортний засiб;
6) перевозити вiдходи тiльки в спецiально вiдведенi мiсця чи на об’єкти поводження з
побутовими вiдходами;
7) надавати своєчасну та достовiрну iнформацiю про тарифи на надання послуг, умови
оплати, графiк вивезення вiдходiв;
8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якостi послуг та вести
облiк претензiй, якi пред’являє споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору;
9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача i усувати протягом 24 годин
недолiки. У разi коли недолiки не усунено протягом трьох робочих днiв, проводити
вiдповiдний перерахунок розмiру плати;
10) вiдшкодувати вiдповiдно до закону та умов цього договору збитки, завданi
споживачевi внаслiдок ненадання або надання послуг не в повному обсязi;
11) зменшувати розмiр плати за послуги в разi тимчасової вiдсутностi споживача та/або
членiв його сiм’ї на пiдставi його письмової заяви та документа, що пiдтверджує його/їх
вiдсутнiсть — довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання,
проходження вiйськової служби чи вiдбування покарання.
Виконавець має також iншi обов’язки вiдповiдно до закону.
Вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання умов договору

23. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом i цим договором за:
1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
2) невиконання зобов’язань, визначених цим договором i законом.
24. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за:

1) ненадання або надання не в повному обсязi послуг, що призвело до заподiяння збиткiв
майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
2) невиконання зобов’язань, визначених цим договором i законом.
Розв’язання спорiв

25. Спори за договором мiж сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорiв або
у судовому порядку.
Спори, пов’язанi з пред’явленням претензiй, можуть розв’язуватися в досудовому порядку
шляхом їх задоволення.
26. У разi ненадання або надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi споживач
викликає представника виконавця для складення акта-претензiї, в якому зазначаються
строки, види порушення кiлькiсних i якiсних показникiв тощо.
Представник виконавця зобов’язаний прибути протягом
______________________________ робочих днiв.
(кiлькiсть)
27. Акт-претензiя складається споживачем та представником виконавця i скрiплюється їх
пiдписом.
У разi неприбуття представника виконавця у ____________ строк або його вiдмови вiд
пiдпису акт уважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi або
виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи iншого органу самоорганiзацiї
населення.
28. Акт-претензiя подається виконавцевi, який протягом трьох робочих днiв вирiшує
питання про перерахунок розмiру плати або надає споживачевi обґрунтовану письмову
вiдмову в задоволеннi його претензiї.
Форс-мажорнi обставини

29. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим договором у разi настання
непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного
характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги вiдповiдно до умов цього
договору.
Строк дiї цього договору

30. Договiр дiє з ___________ до __________ i набирає чинностi з дня його укладення.
Умови змiни, продовження, припинення дiї цього договору

31. Змiна умов договору проводиться у письмовiй формi за взаємною згодою сторiн.
У разi коли не досягнуто такої згоди, спiр розв’язується у судовому порядку.
32. Договiр вважається таким, що продовжений, якщо за мiсяць до закiнчення строку його
дiї одна iз сторiн не заявила про вiдмову вiд договору або про його перегляд.

33. Дiя договору припиняється у разi, коли:
закiнчився строк, на який його укладено;
припинено вiдповiдний договiр на надання послуг з вивезення побутових вiдходiв на
певнiй територiї населеного пункту.
абзац виключено
Договiр припиняється також в iнших випадках, передбачених законом.
Прикiнцевi положення

34. Цей договiр складено у двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу. Один з
примiрникiв зберiгається у споживача, другий — у виконавця.
З Правилами надання послуг з вивезення побутових вiдходiв та витягами iз законодавства
про вiдходи, санiтарними нормами i правилами поводження з побутовими вiдходами та
утримання територiй населених пунктiв ознайомлений.
_______________________
(пiдпис споживача)
Реквiзити сторiн

Споживач
_______________________________________
__
(прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи,
паспортнi данi
_______________________________________
__
(серiя, номер, ким i коли виданий);
найменування
_______________________________________
__
юридичної особи, що дiє на пiдставi
документа (назва,
_______________________________________
__
ким i коли затверджений), вiдомостi про
державну
_______________________________________
__
реєстрацiю та банкiвськi реквiзити)
Мiсце проживання фiзичної особи,
мiсцезнаходження юридичної особи
_______________________________________
__
(iндекс, область, район,

Виконавець
_____________________________________
__
(найменування юридичної особи,
_____________________________________
__
що дiє на пiдставi документа
_____________________________________
__
(назва, ким i коли затверджений), вiдомостi
_____________________________________
__
про державну реєстрацiю та банкiвськi
реквiзити)

Мiсцезнаходження юридичної особи
_____________________________________
_
(iндекс, область, район,

_______________________________________
_
мiсто, село, вулиця, номер будинку та
квартири)
Ідентифiкацiйний номер
_____________________
Ідентифiкацiйний код
_______________________

_____________________________________
_
мiсто, село, вулиця, номер будинку та
квартири)
Ідентифiкацiйний код
___________________

Пiдписи сторiн

Споживач
______________________________________
_
М. П. (за наявностi печатки)

Виконавець
_______________________________________
_
М. П. (за наявностi печатки)
Додаток 2
до Правил

Мiнiмальнi норми надання послуг з вивезення побутових вiдходiв

Найменування об’єкта
Твердi побутовi вiдходи
Житловi будинки
1. Багатоквартирнi та одноквартирнi будинки з
наявнiстю усiх видiв благоустрою, на одну
людину
2. Багатоквартирнi будинки за вiдсутностi
одного або двох з видiв благоустрою, на одну
людину:
каналiзацiї
центрального опалення
каналiзацiї i центрального опалення
(використання твердого палива)
3. Одноквартирнi будинки з присадибною
дiлянкою, на одну людину:
з наявнiстю усiх видiв благоустрою
за вiдсутностi каналiзацiї
за вiдсутностi центрального опалення
за вiдсутностi центрального опалення
(використання твердого палива),
водопостачання, каналiзацiї
Пiдприємства, установи та органiзацiї
4. Готель, на одне мiсце
Гуртожиток, на одне мiсце

Мiнiмальна добова норма надання послуг
з вивезення побутових вiдходiв,
кiлограмiв (лiтрiв)

0,77 (3,56)

0,96 (3,84)
1 (3,85)
1,15 (3,86)

1,26 (3,94)
1,45 (4,03)
1,52 (4,09)
1,59 (4,14)

0,5 (2,74)
0,35 (1,65)

Санаторiй, пансiонат, будинок вiдпочинку, на
одне мiсце
Лiкувально-профiлактичнi заклади:
лiкарня, на одне лiжко
полiклiнiка, на одне вiдвiдування
Склад, на 1 кв. метр площi
Адмiнiстративнi i громадськi установи та
органiзацiї, на одне робоче мiсце
Навчальнi заклади:
вищий i середнiй спецiальний, на одного
студента
школа, на одного учня
школа-iнтернат, на одного учня
профтехучилище, на одного учня
дитячий дошкiльний заклад, на одне мiсце
Пiдприємства торгiвлi, на 1 кв. метр
торговельної площi:
промтоварний магазин
продовольчий магазин
ринок
Заклади культури i мистецтва, на одне мiсце
Пiдприємства побутового обслуговування, на
одне робоче мiсце
Вокзал, аеропорт, на 1 кв. метр площi залу
очiкування
Кемпiнг, автостоянка, на 1 кв. метр площi
Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр територiї
Пiдприємства громадського харчування, на
одне мiсце:
1) ресторан:
з вiдбором харчових вiдходiв
без вiдбору харчових вiдходiв
2) кафе, їдальня:
з вiдбором харчових вiдходiв
без вiдбору харчових вiдходiв
Великогабаритнi вiдходи, на одну людину
Ремонтнi вiдходи, на одну людину
Рiдкi вiдходи, на одну людину
Небезпечнi вiдходи, на одну людину

0,7 (3,84)
0,35 (2,19)
0,01 (0,06)
0,1 (0,22)
0,3 (1,3)

0,09 (0,48)
0,08 (0,4)
0,45 (2,2)
0,4 (2)
0,28 (1,4)

0,15 (0,82)
0,3 (1,5)
0,31 (1,1)
0,08 (0,7)
0,75 (3,4)
0,37 (1,7)
0,03 (0,11)
0,04 (0,25)

1 (5)
1,4 (6)
0,43 (2,2)
0,5 (2,6)
0,08 (0,4)
0,11 (0,15)
25 лiтрiв
0,01 (0,05)

Додаток 3
до Правил
Розрахунок обсягу i вартостi послуг з вивезення побутових вiдходiв
Норма
Одиниця
надання
Об’єкт
розрахунку
послуги з
Вид вiдходiв
обслуговування
Кiлькiсть
(житель,
вивезення
(твердi, рiдкi,
(багатоквартирний,
одиниць
мiсце в
побутових
великогабаритнi, одноквартирний
розрахунку для
готелi,
вiдходiв
ремонтнi,
будинок, установа,
об’єкта
учень, кв.
(вiдповiдно
небезпечнI)
органiзацiя,
обслуговування
метр площi
до їх виду),
пiдприємство)
тощо)
куб. метрiв
на рiк

Обсяг
надання
послуги з
вивезення
побутових
вiдходiв

Усього
Згiдно з рiшенням органу мiсцевого самоврядування вiд ___ ____________ 20__ р. №
_____, тариф на вивезення 1 куб. метра вiдходiв становить:
твердих
_____ гривень за 1 куб. метр
великогабаритних
_____ гривень за 1 куб. метр
ремонтних
_____ гривень за 1 куб. метр
небезпечних
_____ гривень за 1 куб. метр
рiдких
_____ гривень за 1 куб. метр
Загальна сума за договором _____ гривень
у тому числi ПДВ
_____ гривень
Розрахунок обсягу послуг проведено на пiдставi норм, затверджених рiшенням органу
мiсцевого самоврядування вiд ___ ____________ 20__ р. № ___.

