
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 854 

 

 

 

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023-2027 роки 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2022 року № 1583, відповідно до підпункту 16 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Правил надання 

послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2008 року № 1070, Правил визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 30 липня 2010 року № 259, з метою впорядкування вивезення 

побутових відходів та утримання Білоцерківської міської територіальної громади в належному 

санітарному стані, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території 

Білоцерківської міської територіальної громади  на 2023 – 2027 роки, згідно з додатком. 

2. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 



                                                   Додаток 

                                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                          міської ради 

                                                                                         від 27 грудня 2022 року № 854                 

 

 

1. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області  на 2023 – 2027 роки 

Об'єкт утворення ТПВ 
Розрахункова 

одиниця 

Середньорічна  

норма надання послуг 

з вивезення побутових 

відходів на одну 

розрахункову 

одиницю, 

м3 

Тверді побутові відходи (ТПВ) 

Житлові будинки  

Багатоквартирні та одноквартирні будинки 

з наявністю усіх видів благоустрою для м. 

Біла Церква 

1 мешканець 1,98 

Багатоквартирні та одноквартирні будинки 

(для населених пунктів Білоцерківської 

міської територіальної громади         

 с. Шкарівка, смт. Терезине) 

1 мешканець 3,12 

Одноквартирні будинки з присадибною 

ділянкою м. Біла Церква 
1 мешканець 3,06 

Одноквартирні будинки з присадибною 

ділянкою (для населених пунктів 

Білоцерківської міської територіальної 

громади: с. Пилипча, с. Глибічка,  

с. Городище, с. Сидори,      с. Мазепинці,  

с. Дрозди, с. Вільна Тарасівка,  

с. Володимирівка, с. Гай,  с. Тетянівка,  

с. Глушки, с. Скребиші, с. Храпачі,          

с. Піщана, с. Томилівка . 

1 мешканець 2,13 

Підприємства, установа та організації 

Готелі 1 місце 1,23 

Гуртожитки 1 місце 2,50 

Підприємства, установа та організації 

Санаторії, пансіонати, будинки відпочинку 1 місце 1,08 

Вищий та середній спеціальний навчальні 

заклади освіти 
1 студент 0,54 

Загальноосвітні школи 1 учень 0,14 

Школа-інтернат 1 учень 1,57 

Профтехучилище, ліцей  1 учень 0,51 

Дошкільні дитячі заклади 1 місце 0,30 

Склади 1 м2 площі 0,03 

Адміністративні та громадські установи і 

організації 
1 робоче місце 1,22 



                                                               2                                             Продовження додатка 

 

Об'єкт утворення ТПВ 
Розрахункова 

одиниця 

Середньорічна  

норма надання послуг 

з вивезення побутових 

відходів на одну 

розрахункову 

одиницю, 

м3 

Тверді побутові відходи (ТПВ) 

Промтоварні заклади торгівлі 

(промтоварні магазини, ларьки, кіоски) 
1 м2 торг. площі 0,31 

Продуктові заклади торгівлі (продовольчі 

магазини, ларьки, кіоски) 
1 м2 торг. площі 0,50 

Ринки 1 м2 торг. площі 0,04 

Заклади громадського харчування 

(ресторани, кафе, їдальні) 
1  місце 1,81 

Підприємства побутового обслуговування 1 робоче місце 2,47 

Лікарні 1 ліжко 1,60 

Поліклініки 1 відвідування 0,03 

Вокзали, автовокзали 1 м2 пасажирської 

площі 
0,09 

Заклади культури і мистецтва 1 місце 0,32 

Аптеки 1 м2 торг. площі 0,61 

Підприємства, установа та організації 

Автостоянки 1 м2 площі 0,01 

Кладовища 1 м2 площі 0,06 

Пляжі 1 м2 площі 

території 
0,28 

Супермаркети 1 м2 торг. площі 0,44 

Гаражі (гаражні кооперативи) 1 м2 площі 0,02 

Великогабаритні побутові відходи (ВГВ) 

Майданчик утворення ВГВ 1 мешканець 0,156 

Ремонтні побутові відходи (РВ) 

Майданчик утворення РВ 1 мешканець _1 

Рідкі побутові відходи 

Неканалізований житловий сектор 1 мешканець 9,17 

 
Примітка: 1 – Інформація щодо обсягів утворення ремонтних побутових відходів на території Білоцерківської 

міської територіальної громади не обліковується. 

 

2. Середня щільність твердих побутових відходів, які утворюються у житлових 

будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає – 152,8 кг/м3. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Анна ОЛІЙНИК 
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