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Пану Богдану

На Ваш запит щодо отримання публiчноТ iнформацiТ про Встановленi норми
наданнЯ послуг' з вивезеt{}{Я побч,r,ових вiltходiв, повiдом"гlясмо, що згiдно
рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 23 грулня 2016 р. N9 3S5 uПро затвердження
НОРМ НаДаННЯ ПОСЛУГ iЗ ВИВезенНя твердих побутових вiдходiв для м. Нiжина на
2017 - 2021 роки.> встановленi наступнi норми надання послуг з вивезення
побутових вiдходiв у м. Нiжин на 2017 - 202l п,р. : t
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Примiтка:
Наведенi в таблицi 1 норми (за об'смом) тпВ вiдповiдають

(неущiльненому) стану в смiттсзбiрrlих контейнерах.
НОРМИ НаДа}{НЯ ГlОСJIУI"] t]t.lве]еt]Flя твердих побутових вiдходiв для

житлових булинкiв включають об'сми утворення вуличного змету та вiдходiв з
ПЛОЩi ЗеЛеНОГО НаСаДЖеННЯ На прибулинковiй територii, i контейнерних
маЙданчикiв (опале листя, зiрвагri квiти, скошена Срава) в обсязi 0,04 м3 з 1 м2
територii з середньою щiльнiстю 220кгlмl.

iх насипному

Норма надання послуг з вивезення
житловому ceкTopi склада€ - 0,Iб мЗ на

щiльнiсть ВГВ складае 200 кг/м].

Норма надання послуг, з виlJеJеIIня

в житловому ceKTopi становить 0, l мj
щiльнiсть БВ складас 520 кг/мЗ.

великогабаритних вiдходiв (ВГВ) в

piK на одного мешканця. Середня

булiвельних (ремонтних) вiдходiв (БВ)
на piK на олного мешканця. Середня



Сере:tня ttli.,tbгtic tt, I lзep,llllr lltliJl I()rj}.lx tзillхсt,lliв, якi
}китлових будинках, а TaKo}I( t]a rriдприсмствах, установах

},l tjорюю,гьоя у
i органiз&цiях,

складас - 210 кг/м3.

ДЛЯ ПiДПРИ€-'МСТВ, УСТаНов l'а ()ргrtнi,заItiй об'сlм утворення вiлхолiв з п"llошi
зелениХ насаджеtIь clallOBlt,l,b 0,()()[i r.rl з l п,l].,li.l IIс входи,гь у норму надання
послуГ з вивезення тгIВ, Г[ри Vк-паланНi договорiв про налання послуг з

вивезення Тпв об'см утворення вiлходiв з площi зелених насаджень додають
до середньоt'на 1эiK rторплlt.

VIiський голова Олександр КОЩОЛА

I(yLuHipeHKo Д.М.
[(о",rесник С.П.
(046з l) 2-зl-|]


