
Організація прибирання територій загального користування 

 

2.13. Система санітарної очистки та прибирання території громади 

передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження 

та захоронення побутових відходів і включає в себе організацію утримання та 

прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального 

користування.  

2.14. Для забезпечення належного санітарного рівня території населених 

пунктів громади шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та 

видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при 

поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою 

території покладається як на спеціалізоване комунальне підприємство, визначене 

виконавцем відповідних послуг, так і на інші підприємства, установи, організації 

незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб. 

2.15. Графіки прибирання територій встановлюється виконавчими 

органами Корюківської міської ради. Прибирання прибудинкових територій, 

місць масового перебування людей проводяться протягом усього робочого дня.  

2.16. У випадках надзвичайних погодних явищ (злива, снігопад, ожеледиця 

тощо) спеціальний режим прибирання вулично-дорожньої мережі та території 

об’єктів благоустрою встановлюється виконавчими органами Корюківської 

міської ради. 

2.17. Комунальні підприємства або/та інші суб’єкти у сфері благоустрою, 

відповідальні за утримання, належний санітарний та технічний стан відповідних 

об’єктів благоустрою, встановлюють вогнестійкі урни, на тротуарах, зупинках 

громадського транспорту, у парках, скверах та на інших територіях загального 

користування. Урни (контейнери) повинні утримуватися у належному 

технічному, естетичному стані та щоденно звільнятися від сміття. 

2.18. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані 

на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, 

організацій, підземних переходів від снігу, льоду та посипати їх 

протиожеледними матеріалами; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, 

карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля протиожеледних 

матеріалів проводиться суб’єктом у сфері благоустрою до настання холодів. 

Складання снігу здійснюється суб’єктом у сфері благоустрою в місця, узгоджені 

зі спеціалізованим підприємством; вивезення снігу здійснюється спеціалізованим 

підприємством у спеціально відведені місця, погоджені з Корюківською міською 

радою. 

2.19. Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, 

мешканці будинків приватного сектору та багатоквартирних будинків громади 

зобов’язані мати договірні відносини із юридичною особою, яка в установленому 

порядку визначена виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами 



(вивезення та знешкодження) на певній території, на якій знаходиться об’єкт 

утворення відходів, а також своєчасно вносити плату за такі послуги.  

Відсутність укладених та сплачених договорів є порушенням, за яке настає 

адміністративна відповідальність за порушення правил благоустрою. 

2.20. Відмова споживачів від укладання та/або виконання укладеного 

договору з виконавцем комунальних послуг з поводження з відходами не звільняє 

їх від обов’язку оплати фактично спожитих комунальних послуг з вивезення та 

знешкодження побутових відходів, наданої таким виконавцем. 

2.21. Тверді побутові відходи перевозяться спеціально обладнаними 

транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення територій громади. 

2.22. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях 

контейнерів для збору побутових відходів визначаються у спосіб визначений 

законодавством України. 

Мешканці багатоквартирних будинків здійснюють викидання побутових 

відходів у місця (окремі сміттєві контейнери, контейнери на контейнерних 

майданчиках), погоджені з виконавцем послуг з поводження з побутовими 

відходами. Викидання сміття в інші місця мешканцями багатоквартирних 

будинків забороняється. 

Майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових 

відходів повинні мати тверде покриття.  

Відповідальність за технічний стан контейнерів для збору твердих 

побутових відходів несе їх власник (балансоутримувач). 

2.23. Вивіз рідких побутових відходів, що утворюються у будинках за 

відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у 

вигрібних ямах, здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власника 

(балансоутримувача, користувача) будинків (квартир). Злив рідких побутових 

відходів здійснюється тільки у спеціально відведених місцях, визначених 

відповідним рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, 

забороняється. 

2.24. Суб’єкти господарської діяльності, які надають послуги з вивезення 

рідких побутових відходів, зобов’язані мати укладений договір на злив (прийом) 

рідких побутових відходів з балансоутримувачем зливової станції рідких 

побутових відходів; 

2.25. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу 

кришку. Об’єм вигребу визначає власник домоволодіння. 

2.25.1. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення 

рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а 

також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.  

2.25.2. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок 

навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та 



громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку 

населення на відстань не менше 20 м. 

2.25.3.Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від 

нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з 

додержанням правил добросусідства. 

2.25.4. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території 

присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і 

каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до 

громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м.  

2.25.5. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і 

туалетів. 

2.25.6. Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди дощові і 

розталі води, осади шламонакопичувачів, жировловлювачів та 

нафтовловлювачів. 

2.26. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних 

туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного 

їх вивезення у спеціально відведені та визначені відповідним рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради місця. 

2.27. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками 

(балансоутримувачами, користувачами) у постійній чистоті та справності. 

Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій 

населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 17 березня 2011 року № 145 та інших чинних нормативно-правових актів 

України, що врегульовують дані питання, не каналізовані вбиральні і вигрібні 

ями повинні дезінфікуватися засобами, дозволеними до використання 

Міністерством охорони здоров’я України не рідше 1 разу в півроку. 

2.28. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне 

сміття вивозиться власниками (балансоутримувачами) будинків (квартир) та 

організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище. 

До вивезення таке сміття зберігається на території будинків (квартир), що 

ремонтуються або в інших місцях, що не є місцями загального користування.  
2.29. Для покращення санітарного стану території громади згідно з розпорядженнями 

міського голови проводиться День довкілля тощо. 


