
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 28.09.2021 № 475 
                               м.Покровськ 

 

 

Про встановлення норм надання  

послуг з вивезення побутових відходів 

на території Покровської міської  

територіальної громади 

 

            Розглянувши розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів Комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

Покровської міської ради Донецької області, розроблених ТОВ «ЕКО ІНВЕСТ 

ГРУП», на підставі Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України 30.07.2010 № 259, враховуючи розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2020 №710-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», 

керуючись статтями 28, 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

             1. Встановити норми надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Покровської міської територіальної громади, що надаються Комунальним 

підприємством «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської міської 

ради Донецької області (Зусмановський) згідно з додатком. 

             2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Красноармійської міської ради від 11.04.2011 №438 «Про затвердження норм 

накопичення твердих побутових відходів для населення, підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності». 

   3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Красноармійської міської ради від 02.10.2014 №248 «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів для населення багатоквартирних 

будинків». 

             4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

житлово-комунальний відділ міської ради (Візенков), контроль - на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фролова О.В. 

             5. Це рішення набирає чинності з 01.10.2021. 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 
 

 



Додаток 

до рішення виконкому міської 

ради 

від 28.09.2021 № 475 

НОРМИ 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Покровської міської 

територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Джерело утворення побутових 

відходів 

Розрахункова 

одиниця 

Середньорічна 

норма надання на 

одну розрахункову 

одиницю, м³ 

1 Багатоквартирні будинки з 

наявністю всіх видів благоустрою  
1 мешканець 2,4 

2 Одноквартирні будинки з 

присадибною ділянкою  

(опалення газом)  

1 мешканець 2,0 

3 Одноквартирні будинки з 

присадибною ділянкою  

(опалення твердим паливом) 

1 мешканець 2,2 

4 Гуртожитки одне місце 0,7 

5 Адміністративні і громадські 

установи та організації 
одне робоче місце 0,35 

6 Підприємства торгівлі: 

-промтоварні магазини; 

-продовольчі магазини; 

-ринок. 

1м² торгівельної 

площі 

0,25 

0,48 

0,60 

7 Підприємства побутового 

обслуговування 

одне робоче місце 

одне посадочне 

місце 

1,1 

2,0 

8 Вокзал 1м² площі 0,62 

9 Лікувально-профілактичні заклади: 

-лікарні; 

-полікліники. 

 

на 1 ліжко 

на 1 відвідування 

0,9 

0,19 

10 Навчальні заклади: 

-вищий і середній спеціальний; 

-школа; 

-профтехучилище. 

на 1 студента 

на 1 учня 

на 1 учня 

0,12 

0,12 

0,5 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому ради      О.Фролов 

 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території Покровської 

міської територіальної громади розроблені КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство» 

 

Директор КП «Багатогалузеве комунальне 

підприємство»         Д.Зусмановський 
 


