
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 липня 2013 року         № 709 

 

Про затвердження схеми санітарної 

очистки міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай  

  

 Відповідно до основних напрямків державної політики України у сфері 

поводження з відходами та ст. 21 Закону України «Про відходи» з метою 

забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення 

відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Схему санітарної очистки території міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай.  

2. Дане рішення довести до відома громадськості та ТзОВ «Еко-Інвест». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Гончара П.В. 

 

 

 Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 
  

  



 

 СХЕМА САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ МІСТА БЕРЕЖАНИ, СІЛ ЛІСНИКИ ТА РАЙ 

 

1. Організація і технологія збирання і транспортування твердих побутових 

відходів 

Транспортування (перевезення) твердих побутових відходів дозволяється тільки 

спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. 

Транспортні засоби для перевезення мають бути пофарбовані у помаранчевий колір. На 

транспортних засобах допускається розміщення логотипу перевізника та напису виду ТПВ, що 

перевозиться. 

 В місті Бережани, селах Лісники та Рай збором і транспортуванням твердих побутових 

відходів (ТПВ) займається приватне підприємство Компанія "ЕкоІнвест", в якому нараховується 

5 одиниць спецтранспорту та 185 контейнерів для збору ТПВ. 

Фактом особливої небезпеки для навколишнього середовища та здоров’я людей є звалище 

твердих побутових відходів. 

З метою утримання території міста в належному санітарному стані, вчасному вивозі сміття 

від громадян та керуючись на ст.153,154 Житлового кодексу України, правилами користування 

приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій: 

1.1. Територію міста Бережани сіл Лісники та Рай розділити на 6 зон. 

1 зона -  

Входять вулиці: Рогатинська, Б.Хмельницького, Родини Старухів, 8-Березня, Кошова, 

Довженка, Браїлка, Сагайдачного, Грушевського, Стефаника, Ковшевича. 

2 зона -  

Входять вулиці: Бояна, Шевченка, Адамівська, Загороди, Котляревського, Зоряна, 

Молодіжна, Крушельницької, М.Кривоноса, Просвіти, Січових Стрільців. 

3 зона -  

Входять вулиці: Хатки, Кобилянської, Манастирського, Верхня , Л.Українки, Цегельна, 

Коперника, Нахімова, Ковпака, . 

 4 зона -  

Входять вулиці: Валова, Тургенева, Репіна, Мазепи, 'Репіна, Кармелюка, Комарова, 

Н.Левицького, П.Мирного, Рурисько , Підлісна, Джерельна, Тичини, Гоголя, с.Рай,  

 5 зона - 

Входять вулиці: Гайова, Львівська, Тиха, Зарайський Потік, Мечнікова, Лисенка, Сонячна, 

Топольна, Миру, Корнійчука, Західна. 

 6 зона - 

Входять вулиці: Золочівська, Тернопільська, Привокзальна, Січових Стрільців. 

  

 Організація вивозу ТПВ із зони проводиться один раз в тиждень. Проїзд машини - 

сміттєвоза супроводжувати звуковим сигналом. 

1 зона – понеділок з 9-00 до 17-00; 

2 зона – вівторок з 9-00 до 17-00 

3 зона – середа з 9-00 до 17-00 

4 зона – четвер з 9-00 до 17-00 

5 зона - пятниця з 9-00 до 17-00 

6 зона - субота з 9-00 до 15-00 

Також компанією проводиться щоденно вивіз твердих побутових відходів із контейнерів, 

розміщених біля багатоповерхових будинків та окремих контейнерних майданчиків на 

вул.Червона та вул. Чайковського. 

1. 2. Місця де збираються і з яких вивозять відходи 



З метою недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ на території міста розташовані 

контейнери для збору твердих побутових відходів. Під’їзди до майданчиків мають бути 

освітлені і мати тверде покриття (асфальтне, бетонне), з вирішенням відводу дощових вод. 

огороджуючи Під’їзди до майданчиків мають бути освітлені. Для екологічно - безпечного збору 

ТПВ контейнери повинні закриватися. Повинна бути передбачена можливість миття площадок ( 

напрямок для стічних вод з подальшим їх вивезенням або підключенням до мережі каналізації. 

Віддаль від контейнерних площадок до житлових будинків повинна бути не менше 20м і не 

більше 100м. Вивіз ТПВ з контейнерів проводиться щоденно. 

 Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний забезпечити їх 

миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я 

України, у літній період року – не рідше одного разу на 10 діб, а інші періоди – не рідше одного 

разу на місяць. 

 Миття та дезінфекцію контейнерів слід проводити відповідно до вимог державно-

санітарних норм та правил утримання територій населених місць. 

  

Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов’язані інформувати населення 

про графік перевезення побутових відходів. 

Термін зберігання ТПВ у контейнерах не повинен перевищувати термін, встановлений 

державно санітарними нормами та правил утримання територій населених місць. 

Забороняється спалювати побутові відходи на об’єктах благоустрою, у контейнерах та на 

контейнерних майданчиках. 

Контейнерні майданчики 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 віддалі не менше 20 м. 

На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків 

до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менше 5 м. 

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці 

та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з 

додержанням правил добросусідства. 

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на 

території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з 

законодавством. 

Місця розташування контейнерних майданчиків на об’єктах благоустрою населених 

пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд , 

а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій. 

У виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає можливості дотримання 

відстаней, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю 

посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і державної 

санітарно - епідеміологічної служби, а також представників балансоутримувача будинку та 

органу самоорганізації населення. Комісією складається акт довільної форми щодо місця 

розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у чотирьох 

примірниках для кожної із сторін. 

Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та в інших, не 

відведених для цього місцях якщо це не погоджено з відповідними органами. 

У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив 

графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ. 

Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник спеціалізованого 

автотранспортного підприємства, що проводить ці роботи, зобов’язаний прибрати місце 

завантаження ТПВ. 



По місту встановлено 185 контейнерів для збору твердих побутових відходів . Деякі 

майданчики для збору ТПВ облаштовані огорожею та твердим покриттям. Для екологічно - 

безпечного збору ТПВ необхідно облаштувати всі майданчики та створити під’їзди до них з 

твердим покриттям. 

Рідкі відходи ( фекалії, сеча, помиї ),що утворюються у житлових та громадських будівлях 

і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається 

зберігати у вигрібних ямах (вигребах).У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може 

бути спільною. 

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм 

вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. 

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. 

Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікуванькно- 

профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор 

дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20м. 

Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного 

житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. 

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки 

розглядаються у порядку згідно з законодавством. 

В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки 

повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 

20м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути 

не менше 50м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки. 

У населених пунктах, у місцях масового скупчення і відвідування громадян ( парки, 

сквери, торгово - розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні 

відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно - технічний прилад на 

500осіб. 

За погодженням з державною санітарно - епідеміологічною службою відповідної 

адміністративної території на період проведення масових громадських заходів ( мітинги, 

концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити 

контейнерами для зберігання побутових відходів 

Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціальними транспортними 

засобами( сміттєвозами, тощо), що унеможливують їх розвіювання та розпилення, а також 

забезпечують зручність під час їх завантажування та вивантаження.  

  

1.2.1. Прибирання об’єктів благоустрою 

На всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для 

сміття. Відстань між урнами повинна становити 10 – 40 м на територіях з підвищеною 

щільністю населення та 50-100м –на територіях із середньою і низькою щільністю населення. 

В обов’язковому порядку урни встановлюються : 

- торговельними підприємствами – біля входу і виходу з приміщення, біля торгових 

палаток, павільйонів, кіосків, та інших споруд; 

- підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання біля 

своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень; 

- МКП "Благоустрій" в парках, в скверах, на площах, на зупинках громадського 

транспорту, інших громадських місцях; 

- на території кожного домоволодіння, 

Урни повинні постійно утримуватися в належному технічному стані і звільнятися від 



сміття щоденно , в деяких місцях по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на добу. Урну 

встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об’єктів, на 

території яких вони знаходяться. 

 Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торгівельних 

павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглій до них території. 

Підприємства торгівлі зобов’язані здійснювати прибирання прилеглих територій у радіусі не 

менше 5 м та забезпечувати зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до 

Санітарних норм. 

1.2.2. Прибирання об’єктами з відособленою територією 

Прибирання об’єктами з відособленою територією ( прибережні смуги, ринки, парки, 

лікувально – профілактичні заклади, кладовища тощо) збирати та зберігати відходи, мити 

автотранспорт, зберігати тару в не передбачуваних для цього місцях забороняється. 

Вимоги до прибирання території парків полягають у наступному: Господарська зона з 

контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями повинна бути розташована не 

ближче ніж 50 м від місць масового скупчення населення, що відпочиває( танцювальні 

майданчики, естради). 

Основне прибирання парків проводиться після їх закриття та до 8 години ранку. Протягом 

дня необхідно збирати відходи та опале листя проводити патрульне прибирання, поливати 

зелені насадження. 

Вимоги до прибирання територій лікувально - профілактичних закладів полягають у 

такому. Поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів повинно 

здійснюватись відповідно до вимог законодавства про відходи і санітарного законодавства та 

потребує спеціальних методів і засобів поводження з ними, а їх захоронення та знешкодження 

необхідно здійснювати на спеціально відведених місцях чи об’єктах. 

Побутові відходи, що утворюються на території лікувально – профілактичних закладів, 

підлягають видаленню відповідно до Санітарних норм. 

На території та в приміщеннях лікувально – профілактичних закладів необхідно 

встановити виключно емальовані та фаянсові урни. 

Контейнерні майданчики розміром не менше 40 м. кв. необхідно розташовувати на 

території господарської зони лікувально –профілактичного закладу на відстані не менше ніж 25 

м від лікувально-діагностичних та палатних корпусів і харчоблоків. 

Кількість урн визначається з розрахунку не менше однієї урни на кожні 700м. кв. території 

закладу.  

Лікувально – профілактичний заклад проводить щоденне прибирання території закладу, 

очистку, мийку та дезинфекцію збірників урн, контейнерів та майданчиків для їх розміщення. 

Для проведення дезінфекційних робіт у лікувально – профілактичних закладах повинні 

застосовуватись засоби, дозволені до використання Міністерством охорони здоров’я України. 

ТзОВ" Компанія "ЕкоІнвест" укладає з населенням міста,юридичними і фізичними 

особами договори на вивіз сміття. 

 

1.3. Закріплення прибережних захисних смуг вздовж річок і водойм за 

юридичними і фізичними особами . 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження 

їх водності вздовж річок і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних 

зон виділяються земельні ділянки під захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм. 

 Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеження 

господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах забороняється миття та обслуговування транспортних 



засобів, влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів твердих і рідких відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників. 

Контейнери для зберігання побутових відходів слід встановлювати поза межами 

прибережної смуги річок і водойм та пляжної зони з розрахунку один контейнер місткістю 1,1 

куб .м на 2500кв.м.площі пляжу. 

Вимоги до прибирання території прибережних смуг полягають у такому. Власники чи 

балансоутримувачі прибережних смуг у процесі їх експлуатації повинні забезпечити 

прибирання берега, зелених зон, а також перевезення зібраних відходів. 

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права 

користування ними встановлюється земельним законодавством. 

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським 

спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено 

спеціалізовані служби по догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, 

смугами відведенню, береговими смугами водних шляхів та утриманню їх у належному стані. 

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки 

прибережних захисних смуг, можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, 

об’єднаням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та 

фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно оздоровчих, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 

Користування цими ділянками у зазначених цілях здійснюється з урахуванням вимог щодо 

охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення. 

  

1.4. Визначення видів відходів, які збираються як вторсировина і передаються 

заготівельним організаціям 

Роздільне збирання - метод збирання, за яким кожний компонент твердих побутових 

відходів, визначений для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання 

збираються окремо у спеціальні контейнери. 

Колір контейнерів має бути: 

Сірий – для збирання змішаних ТПВ; 

Жовтий – для збирання полімерних відходів; 

Зелений - для збирання скла; 

Синій - для збирання паперу ; 

Коричневий - для збирання харчових відходів; 

Червоний - для збирання небезпечних відходів; 

Помаранчевий - для збирання великогабаритних відходів; 

Блакитний - у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ паперу, скла, пластмаси у 

одному контейнері. 

Вирішується питання збору та збуту вторинної сировини з приватними підприємцями 

щодо організації приймальних пунктів втор сировини( паперу ,ганчір’я, ПЕТ-пляшки, 

поліетилену, шин зношених , склотари, склобою тощо). 

 

1.5. Проведення очистки територій від несанкціонованих звалищ. 

Особливе занепокоєння викликають стихійні сміттєзвалища та занедбаність за межами 

територій міста. На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ залучається транспорт підприємств, 

організацій, підприємців. Кошти на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ виділяються з місцевого 

бюджету та міського ФОНПС. Підчас проведення весняних акцій до прибирання територій 

залучається громадськість міста. 

 

1.6. Встановлення тарифів на послуги з вивезення, видалення відходів для 



фізичних і юридичних осіб. 

У сфері поводження з побутовими відходами повноваження щодо регулювання 

(встановлення ) тарифів відповідно до статей 14 та 31 Закону України «Про житлово - 

комунальні послуги» мають виконавці послуг, в даному випадку ТзОВ " Компанія "ЕкоІнвест" 

за погодженням з органами місцевого самоврядування. 

Виконавці послуг здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання 

послуг з вивезення побутових відходів і подають їх на погодження органам місцевого 

самоврядування в установленому законодавством порядку. 

Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів постановою від 

26.07.06 № 1010 визначив КМУ. « Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів « . 

Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені 

наказом Мінжитлокомунгоспу від 30.07.2010 № 259 

Ці Правила встановлюють порядок виконання робіт з визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах, які застосовуються для визначення 

обсягів надання послуг з вивезення побутових відходів. 

Норма – це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які 

утворюються на одну розрахункову одиницю ( одного мешканця для житлової забудови, одне 

місце в готелі, гуртожитку та ін., 1м.кв.,торгівельної та складської площі, вокзалів, автостоянок, 

пляжів та ін., одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу. 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів визначаються з урахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 « Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів». 

Норми переглядаються один раз на 5 років. 

Визначення Норм здійснюються за результатами визначення кількості побутових відходів. 

Основними показниками визначення кількості побутових відходів є: об’єм ( м.куб.), маса 

(кг), середня щільність ( кг/м.куб). 

Визначення кількості побутових відходів проводять у житлових будинках та на 

підприємствах та організаціях, де : 

- виключено змішування твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів; 

- побутові відходи від житлових будинків та побутові відходи від інших об’єктів 

утворення побутових відходів збирають і перевозять окремо; 

- виключено переповнення контейнерів, тобто об’єм побутових відходів, що утворюються 

у період між днями їх збирання і перевезення, не перевищує сумарний об’єм контейнерів, 

встановлених для зберігання побутових відходів протягом цього періоду. 

Визначення кількості твердих побутових відходів розпочинають з вибору маршрутів 

спеціального автотранспорту, що здійснює збирання та перевезення твердих побутових 

відходів( далі - сміттєвоз), для кожного з обраних джерел, а також кількості розрахункових 

одиниць для кожного маршруту. 

Під час проведення вимірювання кількості твердих побутових відходів визначають: 

Кількість контейнерів; 

Об’єм кожного контейнера; 

 

1.7. Відповідальність за порушення законодавства 

Особи винні в порушення законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена наступна 

відповідальність, яка пов’язана з порушенням вимог законодавства в сфері благоустрою. 

Стаття 42. порушення санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм. 



Порушення санітарно - гігієнічних і санітарно - протиепідемічних правил і норм – тягне за 

собою накладання штрафу на громадян від 1 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб від 6- до25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Стаття 82 Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення. 

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх їх збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення – тягне за собою 

накладання штрафу на громадян від20-80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності –від 50-до 

100неоподаткованогих мінімумів доходів громадян. 

Стаття 150 Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями 

– ця стаття застосовується у разі порушення правил утримання при будинкових територій підчас 

збирання побутових відходів. 

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць 

загального користування, сходових кліток, під’їздів, при домових територій, порушення правил 

експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх 

утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих 

приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, 

їх обладнання та об’єктів благоустрою – тягнуть за собою попередження або накладання 

штрафу на громадян від 1 до3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження 

або накладання штрафу на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 

правил благоустрою населених пунктів – тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 

20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідальність за утримання в належному стані та благоустрій відповідно до вимог 

щодо благоустрою та санітарних вулиць, прибережних зон, парків, скверів, ринків, кладовищ та 

інших об’єктів на території міста повинні нести: 

- на прибудинкових територіях будинків комунальної власності – керівників комунальних 

підприємств; 

- на прибудинкових територіях будинків, які належать до об’єднань співвласникам 

багатоквартирних будинків – керівник об’єднання; 

- на прибудинкових територіях будинків та споруд, що належать громадянам на правах 

приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно власники будинків і 

користувачі; 

- на ринках – керівники ринків;  

- на територіях, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів. Торгових точок та 

підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за тими територіями – керівники 

підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм 

власності; 

- на площах, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглих територій – 

директор ТзОВ " Компанія "ЕкоІнвест" , за належний технічний стан контейнерів несе 

відповідальність їх власник; 

- на прибудинкових територіях будинків і споруд бюджетних установ і підприємств, які 

знаходяться у їхньому користуванні – відповідно блансоутримувачі об’єктів. 

Вивезення твердих побутових відходів проводити по планово-регуляційній системі за 



договорами з організаціями. 

З метою утримання території міста в належному стані, відповідальність за вчасне 

вивезення сміття від громадян несе директор ТзОВ " Компанія "ЕкоІнвест" . 

  

  

 Начальник відділу містобудування, 

 архітектури та ЖКГ міської ради       З.О.Халупник 

 

 


