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Норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території Полтавської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

1.  Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 

№ 

з/п 

 

Джерела утворення твердих побутових 

відходів 

Розрахункова 

одиниця 

Норма на одну 

розрахункову 

одиницю 

(середня на рік) 

 

Середня 

щільніс

ть 

м3 кг кг/м3 

1 2 3 6 7  

1. 

Житлові будинки багатоквартирні та 

одноквартирні упорядковані                 

(з наявністю усіх видів благоустрою)  

мешканець 2,066 261,1 

 

126 

2. 

Житлові будинки індивідуальної 

забудови з присадибною ділянкою, 

розміщені в межах міста Полтава 

мешканець 2,542 462,6 

 

182 

3. 

Житлові будинки індивідуальної 

забудови інших населених пунктів 

Полтавської міської територіальної 

громади 

мешканець 1,245 168,1 

 

 

135 

4. Готелі місце 1,101 165,1 150 

5. Гуртожитки місце 0,940 135,0 160 

6. 
Санаторії, пансіонати, будинки 

відпочинку 
місце 1,546 287,2 

186 

7.1 
Заклади фахової передвищої, вищої, 

післядипломної освіти 

студент, 

курсант, слухач 
0,203 34,2 

168 

7.2 Заклади загальної середньої  освіти 
учень, 

вихованець 
0,151 25,2 

167 

7.3 
Заклади загальної середньої  освіти         

( школа-інтернат) 

учень, 

вихованець 
0,882 160,7 

182 

7.4 
Заклади загальної професійної 

(професійно-технічної)  освіти  
студент 0,780 128,9 

165 

7.5 Заклади дошкільної освіти місце 0,860 139,0 162 
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8. Склади (виставкові зали) місце 0,096 21,1 221 

9. 
Адміністративні і громадські установи 

та організації 
робоче місце 0,551 72,1 

131 

10. Культові споруди 
кв. м  площі 

території 
0,006 0,9 

156 

11. 
Промтоварні заклади торгівлі 

(продовольчі магазини, ларьки, кіоски) 

кв. м торг. 

площі 
0,44 7,2 

 

164 

12. 
Продуктові заклади торгівлі 

(продовольчі магазини, ларьки, кіоски) 

кв. м торг. 

площі 
0,645 109,8 

 

170 

13. Ринки 
кв. м торг. 

площі 
0,388 85,0 

 

219 

14. 
Заклади громадського харчування 

(ресторани, кафе, їдальні, бутербродні) 
місце 2,320 292,71 

 

126 

15. 
Підприємства побутового 

обслуговування 
робоче місце 1,437 281,2 

 

196 

16. Лікарні ліжко 2,225 368,4 166 

17. Поліклініки відвідування 0,190 24,5 129 

18. Вокзали,  автовокзали, аеропорт 
кв. м пасаж. 

площі 
0,512 90,7 

177 

19. 

Заклади культури і мистецтва 

(дискотека, боулінг клуб, інтернет 

клуб та інше) 

місце 0,33 45,4 

 

136 

20. Аптеки 
кв. м торг. 

площі 
0,947 126,3 

133 

21. Кемпінги, автостоянки кв. м  площі 0,101 15,6 156 

22. Кладовища 
кв. м  площі 

території 
0,006 1,1 

168 

23. Пляжі (курортний сезон) 
кв. м  площі 

території 
0,024 3,6 

153 

24. Стоматологічна поліклініка відвідування 1,116 162,3 145 

25. Супермаркети, гіпермаркети  
 кв. м торг. 

площі 
0,679 86,9 

128 

26. Гаражі (гаражні кооперативи) кв. м  площі  0,022 3,9 178 

27. Садівничий кооператив 
кількість 

ділянок 
1,114 185,6 

167 

28. Зелені насадження кв. м  площі 0,0004 0,1 160 

29. 
СТО, шиномонтаж,  автомийка, АЗС, 

ГЗН, АГНКС 
кв. м площі 0,132 15,4 

116 

30. Заклади фізичного здоров’я (фітнес та місце 1,463 215,9 148 

http://rada-poltava.gov.ua/
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спортивні клуби, спортивні секції, 

стрілкові секції, спорткомплекси)  

 
Примітка: 

1. Наведені в таблиці норми (за об’ємом ) твердих побутових відходів відповідають їх 

насипному (не ущільненому) стану в сміттєзбірних контейнерах. 

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

будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає – 150,1 кг/м3 .   
 

2. Норма  надання послуг з вивезення великогабаритних та ремонтних  

відходів в житловому секторі населених пунктів Полтавської міської 

територіальної громади складає – 0,35м3 на рік на одного  мешканця.    

3. Норма надання послуг із вивезення рідких побутових відходів у 

житловому секторі за відсутності  централізованого водовідведення (каналізації) 

становить 25 л на добу на одного мешканця відповідно до ДБН В.2.5-7.5:2013 

«Каналізація та зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». 

 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                

діяльності виконавчих органів                                                       Євген РИЧКА 
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