
РОЗДІЛ 9. ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ 

 

9.1. Суб’єкти у сфері благоустрою при здійсненні своїх прав та обов’язків 

зобов’язані: 

9.1.1. Встановлювати тимчасові споруди, малі архітектурні форми тощо на 

підставі розроблених відповідно до чинного законодавства України проєктів та 

дозволів, підтримувати їх зовнішній вигляд у належному технічному стані та 

естетичному вигляді; не встановлювати та не користуватися тимчасовими 

спорудами та малими архітектурними формами тощо після закінчення строку дії 

дозволів на їх встановлення. 

9.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному 

технічному та естетичному стані (проводити відповідні ремонтні роботи по їх 

відновленню, а у разі якщо пошкодження загрожують життю та здоров’ю людей, 

а також пошкодженню їх майна (транспортних засобів тощо) – ремонтні 

(відновлювальні) роботи проводяться негайно), забезпечувати благоустрій та 

озеленення прилеглої території власними силами або із залученням 

спеціалізованих організацій. 

Якщо будівля (споруда) знаходиться в центральній частині населеного 

пункту громади, підприємства, установи, організації - власники 

(балансоутримувачі) проводять відновлення зовнішнього вигляду фасаду такої 

будівлі (споруди) не рідше одного разу на три роки. 

9.1.3. Погоджувати розташування об’єктів торгівлі, громадського 

харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів 

комерційного та некомерційного призначення з уповноваженими органами 

Корюківської міської ради, органами Держпродспоживслужби та іншими 

уповноваженими на це підприємствами, установами, організаціями. 

9.1.4. Після припинення права користування земельною ділянкою 

відновити благоустрій та привести земельну ділянку до попереднього стану; 

відновити благоустрій на місці розміщення демонтованих у встановленому 

порядку об’єктів. 

9.1.5. Перевозити усі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на 

спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не 

допускати забруднення території громади при перевезенні сировини, матеріалів, 

інших вантажів. 

9.1.6. Забезпечувати належне утримання та ремонт кришок колодязів 

підземних комунікацій у справному стані на рівні дорожнього покриття. У разі 

відсутності кришки колодязя встановлювати попереджувальні пристрої із 

негайним відновленням. Не допускати складання сміття, снігу на кришки 

оглядових колодязів каналізаційних та водопровідних мереж. 

9.1.7. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця 

виконання робіт та утримувати її у належному технічному і санітарному стані, а 

також вживати інші заходи, передбачені чинним законодавством України. 



9.1.8. Утримувати у належному технічному стані та естетичному вигляді 

номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, 

виробничих та інших будівлях. 

9.1.9. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, 

оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або 

чинним законодавством України. 

9.1.10. Використовувати приміщення житлових будинків за призначенням, 

забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного 

обладнання, цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися у їх 

роботу, дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, вимог санітарних 

норм. 

9.1.11. Допускати у житлові та нежитлові приміщення, подвір’я, території, 

будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних 

послуг у порядку, визначеному чинним законодавством України та договором, 

для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного 

обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних 

оглядів та перевірки показників засобів обліку. 

9.1.12. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства 

щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин. 

9.1.13. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку до 

експлуатації в осінньо-зимовий період. 

9.1.14. Негайно прибирати сміття та опале листя. 

9.1.15. Систематично і своєчасно проводити косіння трави та об’єктів 

рослинного карантину на власних, прилеглих та закріплених територіях. Газони 

необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8-10 см.  

9.1.16. Щоквартально надавати інформацію компетентному органу щодо 

кількості видалених зелених насаджень за отриманими ордерами. 

9.1.17. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, 

забезпечити відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття 

місць розкопок у зазначений у дозвільній документації термін. 

9.1.18. Мати необхідний для прибирання снігу, льоду, сміття, ручний 

інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас 

протиожеледних матеріалів. 

9.1.19. Негайно прибирати сніг (від початку снігопаду) та лід з метою 

запобігання утворенню накату, очищати дахи, карнизи та інші елементи 

будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних 

заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель 

будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж тощо; огороджувати 

небезпечні місця на тротуарах, переходах. 

9.1.20. Повністю розчищати снігові вали над дощоприймачами 

зливостічних колодязів, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не 

передбачається вивозити на снігозвалище. 



9.1.21. Очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів 

та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду; очищати 

від снігу, льоду, бруду оголовки оглядових колодязів та колодязів для 

розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах. 

9.1.22. Дотримуватись встановленого рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери послуг. 

9.1.23. Дотримуватися правил утримання собак та котів, інших 

нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил 

щодо утримання домашніх тварин, не допускати порушень прав і законних 

інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці 

людей, а також інших тварин.  

9.1.24. Забезпечувати домашнім тваринам, які утримуються особами, 

необхідних умов, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним 

особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження».  

9.1.25. З’являтися з домашніми тваринами поза місцями їх постійного 

утримання (супроводжувати їх) за умови забезпечення безпеки оточуючих людей 

і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою 

твариною, безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною 

біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за 

її поведінкою; при супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх 

без нагляду.  

9.1.26. Виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих 

територій в загальні двори або на вулицю на повідку, а собак, породи яких 

входять до переліку порід згідно із додатком 1 до Порядку і Правил проведення 

обов’язкового страхування відповідальності власників собак за  шкоду, яка може 

бути заподіяна третім особам, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 липня 2002 року № 944, за межі квартири, території подвір’я, 

організацій, підприємств, у загальні двори або на вулицю, на повідку і в 

наморднику. 

9.1.27. Не допускати забруднення тваринами тротуарів, зелених насаджень, 

газонів, клумб, квітників, рабаток, скверів, парків, алей, дитячих майданчиків 

тощо; прибирати за твариною екскременти на будь-якій території (винятки 

становлять особи, які переміщаються за допомогою собаки-поводиря). 

9.1.28. Тримати сторожових собак на прив’язі або у вольєрі та спускати їх 

з прив’язі (відпускати з вольєру) лише у закритих дворах, що виключає 

можливість втечі; у приватних будинках встановлювати таблички на парканах 

про наявність собаки, а також дзвінки; забезпечувати додержання тиші з 22-00 

години до 08-00 години. 

9.1.29. Проводити реєстрацію собак і котів у порядку, встановленому 

Правилами утримання собак та котів. 



9.1.30. При перевезенні тварин у транспорті загального користування 

дотримуватись Правил транспортування тварин, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402 

9.1.31. Проводити випасання сільськогосподарських тварин (корови, кози, 

вівці, коні тощо) та птиці (кури, гуси,  тощо) у межах власних господарств.  

9.1.32. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими законами, 

нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, та цими Правилами благоустрою громади. 

9.2. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:  

9.2.1. Курити тютюнові вироби, електронні сигарети, кальяни тощо у 

місцях, визначених Законом України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

заселення» та в місцях, визначених рішенням Корюківської міської ради.  

9.2.2. Захаращувати території загального користування, власні та прилеглі 

території будівельними, у тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, 

тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, 

відходами виробництва, накопиченням снігу, криги, опалого листя та сміття, 

дровами, влаштовувати звалища, складати гній, цеглу, труби, пісок, ґрунт, 

щебінь, будівельне сміття, паливо тощо; захаращувати пожежні проїзди на 

територіях, прилеглих до житлових будинків 

9.2.3. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, 

площах, у парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у 

контейнерах і урнах. 

9.2.4. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття, 

твердих побутових відходів, урни, захаращувати контейнерні майданчики 

крупно габаритним сміттям, залишками рослинності, гіллям, будівельним 

сміттям тощо, викидати трупи тварин та птахів у контейнери для збору сміття та 

твердих побутових відходів. 

9.2.5. Складати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами 

будівельних майданчиків.  

9.2.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож 

на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні 

позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо. 

9.2.7. Самовільно проводити обрізку дерев та кущів, зносити аварійні та 

сухостійні насадження. 

9.2.8. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, клумби, 

якщо це не передбачалося проєктом благоустрою; використовувати території 

зелених насаджень для посадки овочів та інших сільськогосподарських культур, 

влаштовувати городи. 



9.2.9. Ходити по клумбах, квітниках, рабатках, зривати квіти, ламати гілки 

дерев та кущів, викопувати дерева, кущі, багаторічні рослини та квіти на вулицях, 

у парках, скверах та інших територіях загального користування. 

9.2.10. Вирубувати та пошкоджувати дерева, кущі, добувати з дерев сік, 

смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження; 

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, забивати у стовбури цвяхи, колючий 

дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева. 

9.2.11. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів. 

9.2.12. Організовувати проведення та проводити земляні, будівельні, 

монтажні та інші роботи без відповідного на це дозволу. 

9.2.13. Проводити на територіях загального користування роботи по 

прокладанню водопровідних, каналізаційних, інших мереж та споруд без 

відповідної проєктної документації. 

9.2.14. Самовільно врізатись, користуватись та пошкоджувати мережу 

зливової каналізації. Скидати виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, 

сміття, пісок тощо до мережі зливово каналізації. 

9.2.15. Організовувати розміщення та розміщувати оголошення, 

інформаційно-агітаційні плакати, листівки, афіші на будинках, стовпах, 

парканах, деревах тощо (у спеціально невизначених для цього місцях).  

9.2.16. Самовільно, без отримання відповідного дозволу, розміщувати 

рекламні конструкції, а також розміщувати на території громади виносні 

рекламні конструкції типу «скрепка», «штендер», інформаційно-рекламні 

плакати тощо. 

9.2.17. Самовільно, без узгодження з Корюківською міською радою, 

переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.  

9.2.18. Залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми 

на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що 

заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної 

та аварійної техніки, а також влаштовувати стоянки службового, приватного, 

вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, 

прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо. 

9.2.19. Заправляти, мити, ремонтувати транспортні засоби і механізми, 

човни і катери на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового 

фонду, газонах, клумбах, квітниках, рабатках, берегах річок, озер та інших 

водоймищ, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших 

територіях загального користування; їздити транспортними засобами і 

механізмами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, клумбах, квітниках, 

рабатках, дитячих майданчиках, паркуватися на них, здійснювати технічне 

обслуговування транспортних засобів (заміна і доливка мастил тощо). 

9.2.20. Здійснювати миття транспортних засобів і механізмів, прання 

білизни, купання тварин у санітарній зоні річок та водойм. 



9.2.21. Пересуватися вулицями громади (з твердим покриттям) 

механізмами на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування 

допускається під час снігових заметів. 

9.2.22. Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, 

виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків. 

9.2.23. Здійснювати проїзд в транспорті загального користування у 

забрудненому одязі. 

9.2.24. Виливати рідкі відходи на території загального користування 

громади, у водойми; складати відходи на території громади, на схилах озер, річок 

та інших водойм, а також у місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, на 

територіях зелених насаджень, у парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та 

майданчиках, зонах пам’яток культурної та історичної спадщини, на пляжах, 

кладовищах, інших територіях загального користування. 

9.2.25. Витрушувати одяг, килими та інші речі з балконів, лоджій, вікон, 

сходів та дахів будинків, споруд, у під’їздах, парадних входах до будинків. 

9.2.26. Мити вікна, балкони шляхом зливання води, викидати сміття, інші 

предмети або будь-які відходи, будівельні матеріали з балконів, лоджій, вікон, 

сходів та дахів будинків, споруд. 

9.2.27. Розпалювати багаття у не відведених для цього місцях; спалювати 

опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, 

домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, зон 

пам’яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших 

територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях 

будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території 

загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими 

розчинами, спалювати усі види відходів та вторинної сировини у 

сміттєзбірниках. 

9.2.28. Виносити для демонстрації за межі торгівельних приміщень вінки, 

пам’ятники тощо. 

9.2.29. Приносити і залишати штучні квіти, вінки із штучних квітів тощо на 

кладовищах. 

9.2.30. Організовувати встановлення та встановлювати тимчасові споруди 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, у 

тому числі для здійснення підприємницької діяльності, здійснювати торгівельну 

діяльність, надавати послуги – на усій території громади, окрім спеціально 

призначених для цього місць, без відповідних дозвільних документів. 

9.2.31. Зберігати товари і тару на прилеглих до тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, у 

тому числі для здійснення підприємницької діяльності, територіях, проїжджій 

частині доріг, тротуарах, на територіях зелених насаджень, інших територіях 

загального користування. 



9.2.32. Робити написи, малюнки або подряпини, фарбувати або іншим 

чином пошкоджувати стіни будинків, споруд, огорожі, паркани, тротуари, шляхи, 

набережні, пам’ятники культурної та історичної спадщини, монументи, 

меморіальні комплекси та інші об’єкти і елементи благоустрою. 

9.2.33. Кататися на ковзанах, санчатах, самокатах, роликах, скейтах, 

гіроскутерах, моноколесах тощо по огорожах, парканах, пам’ятниках, 

монументах, меморіальних комплексах тощо. 

9.2.34. Виводити сільськогосподарських тварин (корови, свині, кози, вівці, 

коні тощо) та птицю (кури, гуси, качки тощо) за межі місця їх постійного 

утримання (за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки 

(супроводження) тварин, птиці у ветеринарну установу, пасовища). 

9.2.35. Купати тварин у місцях масового відпочинку людей на воді, у 

фонтанах; дресирувати тварин, займатися верховою їздою у не відведених для 

цього місцях; залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах екскременти 

тварин; з’являтися із собаками у громадських місцях особам у стані алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння.  

9.2.36. Вигулювати домашніх тварин на подвір’ях дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів, на дитячих 

майданчиках, на квітниках, клумбах, на територіях культових споруд, меморіалів 

тощо. 

9.2.37. Викидати трупи тварин або захоронювати їх у не відведених для 

цього місцях. 

9.2.38. Приводити тварин, окрім тварин супроводу – собак-поводирів, у 

приміщення магазинів, кафе та інших закладів громадського харчування (крім 

спеціалізованих магазинів для тварин, закладів «Pets friendly»), закладів освіти, 

культури, охорони здоров’я тощо, а також здійснювати будь-яку діяльність із 

використанням тварин у громадських місцях з метою отримання прибутку або з 

іншою метою. 

9.2.39. Вчиняти будь-які інші дії, які можуть завдати шкоди об’єктам 

благоустрою або привести до погіршення благоустрою території. 
 


