
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

 

від 20.07.11 № 264                                  м.Ужгород 
 
Про норми утворення твердих побутових 
відходів та тарифи на послуги  
з їх вивезення та захоронення 
 

Враховуючи клопотання Комунального шляхово-експлуатаційного 
підприємства і Комунального автотранспортного підприємства 072801 та 
керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 і 
14 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів для 
населення та інших споживачів згідно з додатком 1. 

2. Встановити  тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів, згідно з додатком 2. 

3. Комунальному шляхово-експлуатаційному підприємству (Довбак І.М.) 
забезпечити: 

- укладення угод із споживачами послуг; 
- контроль та організацію вивезення великогабаритних відходів на 

замовлення за тарифами з розрахунку за 1 куб. м відходів. 
4. Встановити, що за послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів споживачі розраховуються безпосередньо з КШЕП за 
тарифами згідно з додатком 2. 

5. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконкому міської ради 
від 26.07.06 № 174 „Про норми утворення твердих побутових відходів та тарифи 
на послуги з їх вивезення та знешкодження”, від 03.10.06 № 248 „Про 
встановлення тарифів” та від 31.05.11 № 196 „Про норми утворення твердих 
побутових відходів та  тимчасові тарифи на послуги з їх вивезення та захоронення. 

6. Рішення набирає чинності з дня опублікування в пресі. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Семаля В.Ю. 
 
 
Міський голова                                                                  В.В.Погорелов  



Додаток 1  
до рішення виконкому 

від 20.07.11 № 264 
 
 

Норми  
утворення твердих побутових відходів для житлових будинків 

 та об’єктів невиробничої сфери 
  

№ 
п/п 

Об’єкт 
Розрахункова 
одиниця 

Середньорічна 
норма 

утворення 
ТПВ, м3 

1. Житлові будинки 

1.1 
Багатоквартирні  та одноквартирні будинки 
з наявністю всіх видів благоустрою 

одну людину 2,10 

1.2 
Багатоквартирні будинки за відсутністю 
одного або двох видів благоустрою  

одну людину 2,40 

1.3 
Одноквартирні будинки з присадибною 
ділянкою 

одну людину 2,20 

2. Підприємства, установи та організації 
2.1 Готель  одне місце 1,50 
2.2 Гуртожиток одне місце 0,75 
2.3 Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку  одне місце 1,90 
2.4 Лікувально-профілактичні заклади:   

 - лікарня одне місце 0,916 
 - поліклініка відвідування 0,020 

2.5 Склад 1 м2 площі 0,06 

2.6 
Адміністративні і громадські установи 
та організації 

роб. місце 0,35 

2.7 Учбові заклади:   
 - вищий і середній спеціальний студент 0,13 
 - школа учень 0,10 
 - школа-інтернат учень 0,55 
 - профтехучилище учень 0,55 
 - дитячий дошкільний заклад одне місце 0,30 

2.8 Підприємства торгівлі   

 - промтоварний магазин 
1 м2  торг. 
площі 

0,26 

 - продовольчий магазин 
1 м2  торг. 
площі 

0,50 

 - ринок 
1 м2  торг. 
площі 

0,60 

2.9 Заклади культури і мистецтва одне місце 0,24 
2.10 Підприємства побутового обслуговування роб. місце 1,16 



2.11 Вокзал, аеропорт 
1 м2  площі 

залу 
очікування 

0,66 

2.12  Кемпінг чи автостоянка 1 м2  площі 0,05 
2.13  Пляж (курортний сезон) 1 м2  території 0,22 
2.14 Підприємства громадського харчування:   

 Ресторан:   
 - з відбором харчових відходів місце 1,90 
 - без відбору харчових відходів місце 2,20 
 Кафе, їдальня:   
 - з відбором харчових відходів місце 0,70 
 - без відбору харчових відходів місце 0,82 

2.15 Великогабаритні відходи мешканець 
10 % від норми 
утворення ТПВ

2.16 
Опале листя по об’єктах невиробничої 
сфери 

1 м2 зелених 
насаджень 

8 літрів 

 
Норми утворення ТПВ затверджені наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 22.03.2010 року № 75 „Про 
затвердження норм утворення твердих побутових відходів для населених 
пунктів України”. 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Д.С.Геворкян 



Додаток 2 
до рішення виконкому 

від 20.07.11 № 264 
 
 

Тарифи 
на послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів 

 
Норми           

утворення ТПВ, 
 1 м3 № 

п/п 
Перелік послуг 

Тариф на 
одного 

мешканця в 
місяць, грн. 

Тариф на 
вивезення 
1 м3 ТПВ, 

грн. на 
місяць 

середньо
річна 

1. 

Багатоквартирні  та 
одноквартирні будинки з 
наявністю всіх видів 
благоустрою 

7,21 41,21 0,175 2,10 

 
в т.ч. захоронення  
сміття 

 10,01   

2. 

Багатоквартирні будинки 
за відсутністю одного 
або двох видів 
благоустрою 

8.24 41,21 0,20 2,40 

 
в т.ч. захоронення  
сміття 

 10,01   

3. 
Одноквартирні будинки з 
присадибною ділянкою 

7,54 41,21 0,183 2,20 

 
в т.ч. захоронення  
сміття 

 10,01   

4. 
Бюджетні та інші 
споживачі  

 42,33   

 
в т.ч. захоронення  
сміття 

 10,01   

  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Д.С.Геворкян 


