
Додаток 12 

           до рішення виконкому від 25.05.2020 № 53 

ПОГОДЖЕНО 

_____________________________ 

(орган місцевого самоврядування) 

ПРИМІРНА ФОРМА  

річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами 

_________________________________________ на плановий період з ________________________ 

(найменування суб’єкта господарювання) 

№ з/п Показники 

Фактично 

Передбачен

о діючим 

тарифом 

Усього  

обсяги 

відходів  

на 

планований 

період 

_______ 

рік 

_______ 

рік 

_______ 

рік 

попередній  

до базового 

_______ рік 

базовий 

період  

_______ рік 

м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Обсяг побутових відходів, що 

підлягає вивезенню (збирання, 

зберігання та перевезення), усього, 

зокрема: 

              

1.1 тверді побутові відходи               

1.2 великогабаритні побутові відходи               

1.3 ремонтні побутові відходи               

2 Обсяг побутових відходів,  

що підлягає переробленню, усього  

              

3 Обсяг побутових відходів, що               



підлягає захороненню, усього, 

зокрема: 

3.1 тверді побутові відходи               

3.3 ремонтні побутові відходи               

4  Обсяг відходів, прийнятих 

полігоном/звалищем на 

захоронення, усього, зокрема: 

              

4.1 побутові відходи (п. 3)               

4.2 вуличний змет               

4.3 відходи зеленого господарства               

4.4 будівельні відходи (подрібнені)               

4.5 промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

              

4.6 промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

              

4.7 неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, шлак і зола 

сміттєспалювальних заводів) 

              

4.8 обсяг інших відходів, що 

захороняються  

на полігоні/звалищі та не ввійшли  

до даних пунктів 

(4.1-4.7) 

              

5 Обсяги відходів, що 

спрямовуються під час завезення 

на полігон на сортування 

              

6 Обсяг захоронення відходів на               



полігоні/звалищі після сортування, 

усього, зокрема: 

6.1 обсяги захоронення відходів після 

сортування, усього, зокрема: 

              

6.1.1 побутові відходи, усього, а саме: 

тверді, великогабаритні, ремонтні 

              

6.1.2 вуличний змет               

6.1.3 відходи зеленого господарства               

6.1.4 будівельні відходи (подрібнені)               

6.1.5 промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

              

6.1.6 промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

              

6.1.7 неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, шлак і зола 

сміттєспалювальних заводів) 

              

6.1.8 обсяг захоронення після 

сортування інших відходів, що не 

увійшли  

до пунктів 6.1.1-6.1.7,  

на полігоні/звалищі 

              

7 Обсяг надання послуг з вивезення 

побутових відходів, усього, 

зокрема: 

              

7.1 населенню               

7.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              



7.3 іншим споживачам               

8 Обсяг надання послуг з 

перероблення побутових відходів, 

усього, зокрема: 

              

8.1. населенню               

8.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              

8.3 іншим споживачам               

9 Обсяг надання послуг із 

захоронення побутових відходів, 

усього, зокрема: 

              

9.1 населенню               

9.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              

9.3 іншим споживачам               

 

 
_______________________ 

(керівник) 

 _______________________  

(підпис) 

 ______________________________________  

(ініціали, прізвище) 

 

          Секретар виконавчого комітету                                          Н. А. Шпак 
 

 


