
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2014 року                                                                           № 40 
 

Про затвердження норм накопичення/утворення  

твердих побутових відходів для житлових багатоквартирних 

будинків та об’єктів соціально-культурної сфери,  

суб’єктів господарювання смт Власівка,  

схеми маршруту спецавтомобіля зі збору твердих побутових  

відходів (сміттєвоза) від смт Власівка до полігону  

КП «Комбінат комунальних послуг» м.Світловодськ 

 

Розглянувши клопотання директора КП «Власівські мережі» Матвійця 

В.В., відповідно до Наказу Міністерства з питань ЖКГ України від 22.03.2010 

№ 75 «Про затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити норми накопичення/утворення твердих побутових відходів 

для житлових багатоквартирних будинків смт Власівка: 

 

 
№ 

з/п 
Найменування норми 

Норма,  

м3 в рік 

 1 
Норма утворення твердих побутових відходів (ТВП) на 1 

мешканця за рік (упорядковані будинки смт. Власівка) 
1.300 

 2 
Норма утворення твердих великогабаритних відходів (ВГС) на 

1 мешканця за рік  
0.146 

 3 Норма утворення ремонтних побутових відходів на 1 мешканця 0.055 

 * * 1.501 

 



2. Затвердити норми накопичення/утворення твердих побутових відходів 

для об’єктів соціально-культурної сфери, суб’єктів господарювання смт 

Власівка:  

 

№ 

з/п 
Об'єкти  Розрахункова одиниця 

норма 

накопичення 

1 Гуртожиток м3 / люд.на рік 0.80 

2 Пансіонат м3 / місце на рік 1.90 

3 Поліклініка 
м3 / відвідування на 

рік 
0.03 

4 Дитячий садок м3 / місце на рік 0.38 

5 Школи м3 / учня на рік 0.12 

6 Заклади культури і мистецтва м3 / місце на рік 0.24 

7 
Адміністративні громадські 

установи та організації 

м3 / робоче місце на 

рік 
0.38 

8 Ресторани м3 / місце на рік 2.20 

9 Кафе, їдальні м3 / місце на рік 0.99 

10 
Підприємства побутового 

обслуговування 

м3 / робоче місце на 

рік 
1.16 

11 Промтоварні магазини 
м3 / м2 загальної 

площі на рік 
0.26 

12 Продовольчі магазини 
м3 / м2 загальної 

площі на рік 
0.50 

13 Ринки 
м3 / м2 загальної 

площі на рік 
0.60 

 

3. Затвердити схему маршруту спецавтомобіля зі збору твердих 

побутових відходів (сміттєвоза) від смт Власівка до полігону КП «Комбінат 

комунальних послуг» м.Світловодськ (додаток). 

 

 

Селищний голова        О.Пасько 

  



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради  

№ 40 від 20 травня 2014 року  
 

Схема маршруту спецавтомобіля 

  зі збору твердих побутових відходів  від  смт Власівка до  полігону КП "Комбінат комунальних послуг” м.Світловодськ 
         4 км  

полігон 

КП “ККП” 

 

 

 

 

 

вул. Дружби  

   7 км 

 

 Дамба  Кременчуцької ГЕС     

С  в  і  т  л  о  в  о  д  с  ь  к  
 

 

 

вул. Комсомольська вул.   Єгорова 

   

 вул. Молодіжна 

 10 км  

 

  вул. Труда 

 

 В   л   а   с    і    в   к а 
             
    

  вул. Східна 

  

 Гараж 4 км 

 КП "Власівські  мережі"  

  Межі населеного пункту 

 

 

  Автомобільна дорога 

 

   


