
РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПИЄМСТВ, 

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИЛЕГЛИХ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

3.1. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти у сфері 

благоустрою, незалежно від форми власності та господарювання, прибирають 

свою, закріплену та прилеглу території. 

3.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, 

установами, організаціями, іншими суб’єктами у сфері благоустрою території 

визначаються відповідними органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або 

власником, якщо територія перебуває у приватній власності. 

3.3. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, 

організацій визначено у додатку 1 до цих Правил благоустрою громади. 

3.4. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти у сфері благоустрою 

на власних, закріплених та прилеглих територіях повинні здійснювати увесь 

комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і 

порядку, збереження зелених насаджень, зокрема: 

3.4.1. Забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, 

бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та 

прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються 

вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (у межах належності) – до 

бордюрного каменю); 

3.4.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого 

листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами.  

Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення 

відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами; 

3.4.3. Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх 

придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх 

утримання у належному санітарному стані; 

3.4.4. Регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, 

яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані; 

3.4.5. Утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі 

дворових, у належному санітарному та технічному стані; 

3.4.6. Очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, 

парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, 

вивішених у недозволених місцях; 

3.4.7. Спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів 

підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення 

відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це 

повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих 

мереж у належний стан; 



3.4.8. Регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше, ніж 

10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та 

пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення; 

3.4.9. Регулярне обстеження власних, закріплених та прилеглих територій 

з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття 

негайних заходів з їх знищення; 

3.4.10. Здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених 

насаджень, квітників, газонів, клумб, рабаток; 

3.4.11. Вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками 

та хворобами зелених насаджень, а також із поширенням сезонних комах і кліщів, 

що становлять загрозу здоров’ю населення; 

3.4.12. Проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених 

кущів і дерев; 

3.4.13. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх 

частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних 

мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини; 

3.4.14. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх 

частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 

3.4.15. Підтримання чистоти вікон та вітрин, встановлення вогнестійких 

урн, біля входу (зовні) в адміністративні, побутові, навчальні, торгові та інші 

будівлі і споруди, а також біля малих архітектурних форм; 

3.4.16. Проведення відновлення благоустрою території після проведення 

ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які 

спричинили погіршення благоустрою. 

3.5. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти у сфері благоустрою, 

які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього 

освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з 

декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової 

реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан. 

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, 

переважно енергозберігаючою.  

3.6. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. 

3.7. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого 

графіку залежно від пори року та природних умов. 

3.8. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді 

будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або 

приміщень. 

3.9. Утримання прибудинкових територій здійснюється з дотриманням 

вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, 



затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76. 

3.10. Власники або користувачі житлових будинків приватного сектору, 

індивідуальних гаражів та автокооперативів, садівничих та дачних товариств 

зобов’язані: 

3.10.1. Мати договірні відносини з 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.  

3.10.2. На власних та прилеглих територіях забезпечувати постійне 

прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу; 

3.10.3. Дотримуватись інших вимог до впорядкування територій, 

встановлених пунктом 3.4 цих Правил благоустрою громади. 

3.11. Власники або користувачі присадибних ділянок проводять 

благоустрій присадибної ділянки та забезпечують вивезення та знешкодження 

відходів від прибирання та великогабаритних відходів із обов’язковим 

залученням підприємства-виконавця послуг. Власники або користувачі 

присадибних ділянок зобов’язані забезпечувати належне утримання територій 

загального користування, прилеглих до їх присадибних ділянок.  

3.12. Власники або користувачі земельних ділянок, розміщених на берегах 

річок та спусків до них здійснюють прибирання прилеглої території. 

3.13. Територія об’єктів залізничного транспорту прибирається їх 

власником (балансоутримувачем, користувачем) у межах охоронних зон. 
 


