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Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  №   417    

від « 27» грудня 2011 р.
м. Кремінна

Про затвердження норм утворення
твердих побутових відходів  


	З метою упорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами,  керуючись Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22.03.2010р. №75 «Про затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів», ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет Кремінської  міської ради 

					ВИРІШИВ :
1. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів.
Додаток  на  3 арк.

2. Рішення виконавчого комітету Кремінської  міської ради від 04.05.2011 № 157 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів»  вважати таким, що втратило чинність.

3. Керуючому справами виконкому Кремінської міської ради Літвін О.Ю. оприлюднити дане рішення   через засоби  масової  інформації та на офіційній сторінці  міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника голови з питань житлово-комунального господарства , транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин ,охорони довкілля  Китайгору І.О.

Міський голова 							В.І.Гриценко 
                                                                                                                            

                                                                                          Додаток 
                                                                                         до  рішення  виконавчого комітету     
                                                                                         Кремінської міської  ради
                                                                                         від « 27» грудня  2011р. № 417

 НОРМИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МІСТІ КРЕМІННА



Джерело утворення побутових відходів
Норма на одну розрахункову одиницю,середня на рік

кг
куб.м
Готель,на одне місце
182,0
1,50
Гуртожиток ,на одне місце
146,0
0,80
Санаторій ,пансіонат,будинок відпочинку,на одне місце
256,0
1,90
Лікувально-профілактичні заклади:


лікарня ,на одне ліжко
127,8
1,00
поліклініка,на одне відвідування
3,0
0,03
склад,на 1кв.метр площі
25,0
0,06
Адміністративні і громадські установи та організації,на одне робоче місце
75,0
0,38
Навчальні заклади:


вищій і середній спеціальний, на одного студента
23,0
0,13
школа,на одного учня
20,0
0,12
школа-інтернат, на одного учня
125,0
0,60
профтехучилище, на одного учня
100,0
0,55
дитячий дошкільний заклад,на одне місце
70,0
0,38
Підприємства торгівлі,на 1 кв.метр торгівельної площі:


промтоварний магазин
46,0
0,26
продовольчий магазин
91,5
0,50
ринок
96,0
0,60
Заклади культури і містецтва,на одне місце
24,5
0,24
Підприємства побутового обслуговування,на одне робоче місце
229,0
1,16
Вокзал,аеропорт,на 1 кв.метр площі залу очікування
135,0
0,66
Кемпінг,автостоянка,на 1 кв.метр площі
11,0
0,05
Пляж(курортний сезон) на 1 кв.метр території
0,04

Підприємства громадського харчування,на одне місце:


1)ресторан


з відбором харчових відходів
365,0
1,90
без відбору харчових відходів
540,0
2,20
2)кафе,їдальня:


з відбором харчових відходів
157,0
0,84
без відбору харчових відходів
182,5
0,99
Великогабаритні побутові відходи,на одну людину
29,2
0,29
Ремонтні побутові відходи, на одну людину
40,2
0,11
Рідкі побутові відходи, на одну людину

9,13
Будинки приватний сектор з приусадибною  ділянкою, на одну людину
460,0
1,60






Коефіцієнт переведення м³  в тони  - 0,21
(Норми затверджені на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Наказу № 75 від 22.03.2010р., Про затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України)



Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                      О.Ю.Літвін



