Україна
ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Про затвердження Правил благоустрою
Любешівської селищної ради
(проект регуляторного акта)
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до вимог ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», з метою утримання населених пунктів Любешівської селищної ради
у належному стані, їх санітарне очищення від сміття, збереження об’єктів
загального користування, природних комплексів Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою Любешівської селищної ради;
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Любешівської селищної
ради від 22.03.2012 р. №16/40 «Про затвердження Правил благоустрою
населених пунктів територіальної громади Любешівської селищної ради»;
3. Керуючому справами (секретарю) виконкому Н.О. Гарбар забезпечити
оприлюднення й обговорення даного проекту рішення та аналізу
регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства; опрацювати
надані громадянами зауваження та пропозиції й винести на розгляд сесії
проект рішення про затвердження Правил благоустрою Любешівської
селищної ради у терміни, передбачені вимогами чинного законодавства;
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий
комітет Любешівської селищної ради.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток № 1 до Рішення
Любешівської селищної ради
Правила благоустрою Любешівської селищної ради
1. Загальні положення
1.1. Правила благоустрою території Любешівської селищної ради (далі Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок
благоустрою та утримання об’єктів благоустрою території Любешівської
селищної ради, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та
організаційні основи благоустрою.
1.2. Правила розробленні згідно з:
Конституцією України;
Законами України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про благоустрій населених пунктів»;
- «Про забезпечення санітарного
та епідеміологічного
благополуччя населення»;
- «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- «Про відходи»;
- «Про охорону культурної спадщини»;
- «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- «Про рекламу»;
- «Про житлово-комунальні послуги»;
- «Про дорожній рух»;
- «Про карантин рослин»;
- «Про тваринний світ»;
- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- «Про ветеринарну медицину»;
Постановами Кабінету Міністрів України:
- від 01.08.06 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
- від 04.03.04 № 265 «Про затвердження Програми поводження з
твердими побутовими відходами»;
- від 08.04.99 № 559 «Про такси для обчислення розміру збитку,
заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених
пунктів»;

- від 15.06.06 № 826 «Про затвердження Порядку визначення
відновної вартості об'єктів благоустрою»;
- від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування
транспортних засобів».
Наказами:
- Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10.04.06 № 105 «Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах»;
- Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 17.05.05 № 76 «Про затвердження Правил утримання
жилих будинків та прибудинкових територій»;
- Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 12.05.09 № 127 «Про затвердження методики визначення
відновної вартості зелених насаджень»;
- МОЗ України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених
місць»;
- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності».
Рішеннями Любешівської селищної ради та її виконавчого комітету;
Іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій
сфері.
1.3. Любешівська селищна ради забезпечує вільний доступ населення,
підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил.
Правила є відкритими та доступними.
1.4. Благоустрій передбачає:
- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з
утримання території селищної ради у належному стані, її санітарного
очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних
ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;
- організацію належного утримання та раціонального використання
території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного,
природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого
призначення;
- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою.
1.5. Система благоустрою включає:
- управління у сфері благоустрою;

- визначення суб’єктів та об’єктів у сфері благоустрою;
- організацію благоустрою;
- стандартизацію і нормування у сфері благоустрою;
- фінансове забезпечення благоустрою;
- здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері
благоустрою;
- встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері
благоустрою.
1.6. Організацію благоустрою забезпечують місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень,
установлених законом.
1.7. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території
селищної ради.
1.8. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.9. Правила містять загальнообов’язкові на території селищної ради
норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності,
встановленої законодавством України.
1.10.
Об’єкти благоустрою та їх використання.
1.10.1. Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов
життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та
охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених
пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених
законодавством.
1.10.2. До об’єктів благоустрою населених пунктів Любешівської
селищної ради належать:
1. Території загального користування:
а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) території пам’яток культурної спадщини;
в) вулиці, провулки, дороги, проїзди, пішохідні доріжки;
г) пляжі;
ґ) кладовища;
д) інші території загального користування.
2. Прибудинкові території.
3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.
4. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними
території на умовах договору.
До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах
населеного пункту.

1.11.
Елементами благоустрою є:
- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних
зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
- зелені насадження, у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж
вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, інших об’єктах
благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на
прибудинкових та інших територіях;
- будинки та споруди, їх фасади;
- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
- будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні
споруди;
- комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
- спортивні споруди;
- обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для
дозвілля та відпочинку;
- технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі
дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів,
покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;
- засоби та обладнання зовнішньої реклами;
- ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього
освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і
пам’ятників;
- тимчасові споруди (далі - ТС) для провадження підприємницької
діяльності;
- малі архітектурні форми некомерційного призначення;
- шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою
обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
- урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
- садові лави;
- меморіальні дошки;
- громадські вбиральні;
- інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.
2. Визначення термінів
2.1. Терміни даних Правил використовуються у значеннях, визначених
законами та підзаконними актами чинного законодавства України.

2.2. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або
відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює
розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і
поточного ремонтів та утримання.
2.3. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного
захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціальноекономічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення
мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що
здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального
використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо
захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2.4. Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає
їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.
2.5. Відповідальні посадові особи - посадові особи суб’єктів
господарювання.
2.6. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у
процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що
повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх
власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи
видалення;
2.7. Власники земельних ділянок - це підприємства, організації,
установи, інші суб’єкти підприємницької діяльності,
громадяни,
територіальна громада чи держава, які володіють
сукупністю трьох
правомочностей власника по володінню, користуванню та розпорядженню
належною на праві власності земельною ділянкою.
2.7. Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і
пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах
населених пунктів.
2.8. Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міст і
населених пунктів.
2.9. Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим
покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних
трав
(переважно
багаторічних)
для
декоративних,
спортивних,
ґрунтозахисних або інших цілей.
2.10. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають
навантаження від транспортних засобів.
2.11. Житлово-комунальні послуги - результат господарської
діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування

осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах
будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і
правил.
2.12. Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного
утримання та раціонального використання територій, охорони та організації
упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх
використання.
2.13. Зелені насадження - це дерева, чагарники, квітки та трав’яна
рослинність природного і штучного походження на визначеній території
населеного пункту. Зелені насадження поділяються на такі категорії.
2.14. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна
ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями,
колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для
організації поховання та утримання місць поховань.
2.15. Контейнер для зберігання побутових відходів - збірник для
накопичення побутових відходів, виготовлений за нормативним документом
з металу або полімерних матеріалів, стандартної місткості від 0,12 м 3 до 1,1
м3 та збільшеної місткості від 8 м3 до 16 м3 - для великогабаритних відходів.
2.16. Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому
здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.
2.17. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької
діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельнопобутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і
встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.
2.18. Мала архітектурна форма некомерційного призначення —
штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, павільйони, знаки та ін.).
2.19. Механізоване прибирання – прибирання території із
застосуванням
поливомиючих,
підмітально-прибиральних,
снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
2.20. Міст - штучна споруда, призначена для руху через річку, яр, озера та
інші перешкоди, межами якої є початок і кінець прогонових споруд.
2.21. Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір),
комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також
території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або
створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до
нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного,
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду
і зберегли свою автентичність.

2.22. Об’єкти благоустрою - сукупність усіх територій міста, що
складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання,
у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх
переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та
громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення,
оздоровчого,
рекреаційного,
історико-культурного
призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та
інших.
2.23. Об’єкти поводження з відходами - місця чи об’єкти, що
використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження та захоронення відходів.
2.24. Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею
понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для
короткочасного відпочинку населення. Залежно від характеру і призначення
вони діляться на парки культури і відпочинку, районні, спортивні, дитячі,
дендрологічні, історичні, національні, меморіальні, етнографічні парки-музеї,
історичні, виставкові, зоологічні, аерофітотерапії тощо.
2.25. Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді,
великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою
діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.
2.26. Планово-подвірна система збирання побутових відходів система, за якою зібрані в контейнери або сміттєприймальні камери будинків
побутові відходи вивозять сміттєвозами в пункти знешкодження.
2.27. Планово-поквартирна система збирання побутових відходів
- система, яка не передбачає наявності контейнерів, а споживач самостійно
завантажує побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком.
2.28. Планово-регулярна система санітарного очищення - система
санітарного очищення, що передбачає регулярне перевезення побутових
відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення), утилізації,
видалення, знешкодження чи захоронення за затвердженими графіками, у
терміни, визначені санітарними нормами.
2.29. Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання,
перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення
побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з
Правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

2.30. Пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій
системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також
газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.
2.31. Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного
будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною
ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
2.32. Прилегла територія - територія, яка межує з власною територією,
територією суб’єкта господарювання по периметру огорожі, споруди яка
обмежена краєм проїзної частини вулиці чи цими Правилами.
2.33. Присадибна земельна ділянка — земельна ділянка (обмежована,
забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий
будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим
статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку.
2.34. Прибирання територій - санітарне очищення елементів
благоустрою (покриття вулично-дорожньої мережі, зелені насадження, малі
архітектурні форми тощо), що знаходяться на територіях населених місць,
збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету,
листя, гілля, снігу, льоду тощо.
2.35. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо
призначена для руху транспортних засобів.
2.36. Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будьякій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати
обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
2.37. Рекламні засоби - це елементи благоустрою міста, які
використовуються для розміщення зовнішньої реклами.
2.38. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або)
збільшення його довговічності.
2.39. Ремонт будинків та споруд:
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційнотехнічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених
конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення
експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її технікоекономічних показників;
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з
відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або
відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного
обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його технікоекономічних показників.

2.40. Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за
відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у
вигрібних ямах.
2.41. Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження
реклами.
2.42. Сквер - упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0
га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць,
призначена для короткочасного відпочинку населення.
2.43. Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені
для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних
видів спорту.
2.44. Суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому чинним
законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційноправової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність,
крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.
2.45. Суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
2.46. Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів,
товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за
призначенням.
2.47. Транспортний засіб спеціалізованого призначення транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій
пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів
певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка
медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має
спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними
світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).
2.48. Тротуар (хідник) — елемент вулиці, призначений для руху
пішоходів, який прилягає до проїзної частини, або відокремлений від неї
газоном.
2.49. Утримання будинків і прибудинкових територій - господарська
діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи
щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих
приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також
утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з чинним
законодавством.

2.50. Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх
використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють
нормальному ростові.
2.51. Фасад - обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше
вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.
2.52. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про
житлово-комунальні послуги» та іншими актами законодавства.
3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою
3.1. Громадяни у сфері благоустрою мають право:
- користуватись об’єктами благоустрою;
- брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою;
- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з
питань благоустрою;
- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну
інформацію про затвердження Правил та внесення до них змін, а також
роз’яснення їх змісту;
- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та
утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, вулиць, кладовищ,
братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті
шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо
невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну
громадян;
- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної
майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності
балансоутримувачів об’єктів благоустрою.
3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:
- утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому
порядку території (додержуватися вимог чинного законодавства про охорону
довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень,
пов’язаних зі встановленням земельних сервітутів та охоронних зон);
- дотримуватися Правил благоустрою території;
- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері
благоустрою;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням
законодавства з питань благоустрою населених пунктів;
- дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та
іншими тваринами на території селищної ради;
- виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом
України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими
Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.
4. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб - підприємців
4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці у
сфері благоустрою мають право:
- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку
населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з благоустрою;
- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо
невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян,
їх майну та майну юридичної особи;
- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових,
реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;
- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо
поліпшення благоустрою.
4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці у
сфері благоустрою зобов’язані:
- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому
законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за
ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкта благоустрою (їх
частини);
- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за
власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж
або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах)
наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію
закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
- у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися
відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно
здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів,
забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання
їх у чистоті та належному стані;
- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок
порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього
природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;
- здійснювати благоустрій та утримання по периметру території,
прилеглої до об’єкту або землекористування не менше 15 м;
- постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у
тому числі на об’єктах з комунальною часткою власності;
- проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду ТС для
комерційного використання та малих архітектурних форм некомерційного
призначення (фарбування не рідше одного разу на рік, очищення по мірі
забруднення);
- відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані
їм земельні ділянки;
- розташовувати об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових
послуг та розваг, в тому числі ТС на територіях об’єктів благоустрою
виключно за погодженням із уповноваженими органами;
- виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом
України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями
центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими
Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
5. Вимоги щодо поводження з відходами
5.1. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до
державних норм, стандартів і правил.
5.2. Благоустрій приватного житлового сектора:
Благоустрій території приватного будинковолодіння забезпечується її
власником або користувачем цієї ділянки.
Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових
будинків та нежитлових приміщень і багатоквартирних житлових будинків,
земельних ділянок зобов’язані укладати з юридичною особою, яка в

установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення
побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг, в разі необхідності
забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Забороняється складувати будівельні та інші відходи на прилеглій
території, чим спричиняти перешкоди для руху пішоходів.
При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів
підприємство (яке буде надавати послуги) зобов’язане придбати за власний
кошт контейнер необхідної ємкості та утримувати його у належному
санітарно-технічному стані.
При запровадженні безконтейнерної системи власник зобов’язаний
дотримуватись встановленого графіку вивезення відходів. Користуватись
контейнерами, встановленими для мешканців багатоповерхової забудови та
суб’єктів господарювання забороняється.
5.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності та мешканці багатоквартирних будинків
зобов’язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому
порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на
певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів.
5.4. Збирання та перевезення побутових відходів у межах певної території
здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом
місцевого самоврядування на конкурсних засадах, спеціально обладнаними
для цього транспортними засобами.
5.5. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих,
складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування
контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових
відходів, урн для побутових відходів.
5.6. З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення
безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і
внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших
об’єктів благоустрою і проведення масових заходів обладнуються
контейнерні майданчики, урни для побутових відходів.
5.7. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками.
5.8. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів
мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.
5.9. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо
від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на
етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим
підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами.

5.10. Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути
виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та
розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при
середньодобовій температурі -5°С і нижче) повинен бути не більше ніж три
доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж
+5°С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).
5.11.
Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно
проводити по мірі їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.
5.12. У разі застосування планово-поквартирної системи збирання
побутових відходів споживачі послуг виставляють (складують) побутові
відходи у встановлених місцях. Забороняється виставляти та складувати
побутові відходи за межами приватного домоволодіння завчасно (раніше
однієї години) до прибуття сміттєвозу. Відходи повинні бути запаковані в
поліетиленові пакети або сміттєзбірні мішки, таким чином, щоб під час
складування та завантаження до сміттєвозу виключити можливість
розкидання сміття на прилеглій території
Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов’язані
інформувати населення про графік вивезення побутових відходів, шляхом
оприлюднення в друкованих засобах масової інформації або адресного
повідомлення кожного домоволодіння, а також дотримуватись встановленого
графіку.
5.13. Планово-поквартирну систему збирання побутових відходів можна
застосовувати виключно на території індивідуальної садибної забудови.
5.14.
Рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських
будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та
водовідведення слід 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 по мірі їх заповнення. Вивіз або перевезення
рідких відходів здійснюється лише на очисні споруди. Розміщення їх на
території приватних володінь, а також використання їх у якості добрива в
сільському господарстві забороняється.
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.

На території приватного домоволодіння місце розміщення вигребу
визначають самі домовласники, у цьому випадку відстань до власного
житлового будинку може бути зменшено. У конфліктних ситуаціях питання
щодо місць розміщення на території приватного домоволодіння вигребів
розглядається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування із залученням представників громадськості.
В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території
приватного домоволодіння 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.
5.15. В місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери
тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні.
5.16. Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально
обладнаними для цього транспортними засобами, що виключають
можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також
забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження.
5.17. Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає
виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території
населених пунктів.
5.18. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів, листя, гілок
дерев, кущів, тощо, на території селищної ради заборонено.
5.19. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн,
зобов’язані утримувати їх у справному, естетичному стані, очищати від
сміття в міру їх наповнення, у разі стійкого забруднення - промивати.
5.20. Підприємства, організації, установи, фізичні особи — суб’єкти
підприємницької
діяльності
зобов’язані
забезпечити
розміщення
сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих
побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному
санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими
Правилами;
5.21. Підприємствам, організаціям, установам, закладам фізичним
особам-суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам суворо
забороняється створювати звалища та скидати будь-які відходи у
непристосованих для цього місцях на території селищної ради.
5.22. Власник чи балансоутримувач контейнерів для зберігання
побутових відходів зобов’язаний проводити їх миття та дезінфекцію
засобами, дозволеними до використання МОЗ України в цій сфері, в літній

період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не
рідше одного разу на місяць.
5.23. Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору ТПВ
палаючими або тліючими відходами, снігом, льодом, великогабаритними
предметами, а також відходами, що можуть псувати контейнери та
спецавтотранспорт;
5.24. Збирання відходів на територіях кладовищ здійснюються їх
власниками в спеціально відведені для відходів місця.
6. Порядок здійснення благоустрою та утримання території
Любешівської селищної ради
6.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та
утримання об’єктів благоустрою.
6.1.1. Органи місцевого самоврядування в
межах повноважень
визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів
об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний
ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних або
договірних засадах залучати для цього інші підприємства, установи,
організації, фізичних осіб-підприємців. Утримання здійснюється відповідно
до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та
правил.
6.1.2. Балансоутримувач об’єкта благоустрою в обо’язковому порядку
здійснює заходи по облаштуванню об’єкта пандусом, зручним для його
використання, спеціальними сходами для громадян з обмеженими фізичними
можливостями.
6.1.3. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача
щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на
наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів.
Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за
виконання затверджених заходів у повному обсязі.
6.1.4. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, організаціями,
установами, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності,
громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених
та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на
тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію,
право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов’язок

по утриманню якої закріплено відповідним документом. Утримання може
здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.
6.1.5. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою
третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно
повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
6.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
загального користування:
6.2.1. Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів
і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
1) Благоустрій та утримання у належному стані територій парків,
рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для
дозвілля і відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих
Правил та інших нормативних актів.
2) Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті
територій включає:
- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля;
встановлення урн, на відстані не більше 40 м одна від одної, вздовж алей та
їх очищення (по мірі накопичення, але не рідше одного разу на добу) їх
миття та фарбування, укладення договорів на вивіз сміття;
- освітлення територій;
- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;
- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних
природних явищ, аварій, в інших випадках;
- утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані
належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані
на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і
майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного
законодавства;
- встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та
естетичному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць
планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів
благоустрою;
- забезпечення безпечних умов перебування, дозвілля та відпочинку
громадян;
- обладнання майданчиків з дотриманням техніки безпеки для дозвілля
та відпочинку.
3) Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених
насаджень, скверів здійснюється на алеях, доріжках, майданчиках для

відпочинку, газонах, квітниках. Зібране листя вивозиться на спеціально
відведені місця. Спалювати листя, гілля категорично забороняється.
6.2.2. Утримання в належному стані зелених насаджень парків,
рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для
дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку
зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що
здійснюється відповідно до правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України, затверджених у встановленому порядку, інших
нормативно-правових актів.
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів,
майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до
затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій
вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в
порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб
громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я.
Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків,
рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для
дозвілля та відпочинку забороняється.
6.2.3. Пам’яток культурної спадщини.
1) Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані
утримувати території пам’ятників культурної спадщини у належному стані,
своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або
знищення відповідно до вимог чинного законодавства.
2) Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно цих Правил.
6.2.5. Доріг, вулиць (провулків).
1) Власники (балансоутримувачі) доріг, вулиць або уповноважені ними
органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вимагати від
користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів
щодо правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
2) Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби
організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з
уповноваженими органами.
3) Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених
норм та правил.
4) Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньоексплуатаційні організації зобов’язані:
- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до
технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх
об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в
дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх
дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими
пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити)
рух;
- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у
надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі
деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних
комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із
спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з
уповноваженим органом оперативно вносити зміни до порядку організації
дорожнього руху;
- аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно
небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод,
розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації
дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;
- брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для
визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені
недоліки;
- сповіщати виконавчий орган селищної ради та учасників дорожнього
руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень
аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;
- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки
дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
5) Власники транспортній засобів, водії зобов’язані виключати
можливість винесення на дорожні об’єкти сипучих матеріалів, землі,
каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини
внаслідок переповнення
кузова транспортного засобу вантажем,
пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим
вантажем, забруднення або запилення повітря.
6) Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними
матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників,
займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і
виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх
об’єктів, узбіччі та тротуарах.

7) При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг,
вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку
повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху.
8) Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньоексплуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані
служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і
безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності
дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху,
пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню
навколишнього середовища.
9) Власники або балансоутримувачі підземних комунікацій (споруд)
зобов’язані утримувати кришки люків та решіток оглядових та приймальних
колодязів в справному технічному стані, на рівні дорожнього покриття та
тротуарів.
10) Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися
відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і
доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт по
ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності,
економічності та безпеки дорожнього руху.
6.2.6. Лікувальні заклади.
Вимоги до прибирання території лікувальних закладів полягають у
наступному:
1)
Небезпечні
відходи
шкірно-венерологічних,
інфекційних,
онкологічних, хірургічних та інших відділень підлягають захороненню та
знешкодженню на спеціально відведених місцях чи об’єктах та потребують
спеціальних методів і засобів поводження з ними, погоджених центральним
органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення.
2) Збирати та зберігати небезпечні відходи лікувальних закладів
необхідно в герметичних збірниках ємністю 10-50 л з щільно прилягаючими
кришками.
3) Режим і спосіб прибирання території з твердим покриттям залежать від
специфіки лікувального закладу і вирішуються на місці за погодженням з
уповноваженим органом.
4) Побутові відходи, що утворюються на території лікувальних закладів
підлягають видаленню відповідно до Санітарних норм.

5) Керівник лікувального закладу повинен забезпечити щоденне
прибирання території закладу, очистку, мийку та дезінфекцію збірників урн,
контейнерів та майданчиків для їх розміщення.
6) Для проведення дезінфекційних робіт у лікувально-профілактичних
закладах повинні застосовуватись засоби, що дозволені МОЗ для
використання в цій сфері.
6.2.7. Кладовища.
1) Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану
територію, упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним
зв’язком з населеним пунктом.
2) Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим
збереженням існуючих насаджень.
3) На вході до кладовища на спеціальному інформаційному щиті
вивішуються для населення основні положення Закону України «Про
поховання та похоронну справу», інші нормативно-правові акти та режим
роботи кладовища.
4) Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил,
земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил
померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання,
померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених
невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за
рахунок коштів місцевого бюджету.
5) Утримання військових братських та одиночних могил забезпечують
виконавчі органи селищної ради, органи виконавчої влади із залученням
органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.
6) Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил,
місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх
користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
7) Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують
відповідні виконавчі органи селищної ради у порядку, встановленому
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
житлово-комунальної політики України.
8) Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань
передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення,
озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно
до вимог цих Правил.
9) Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарноепідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та

похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання
№ 193 від 19.11.2003 року.
6.2.8. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць
паркування транспорту).
1) На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок,
місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного
очищення територій, вимог чинного законодавства, цих Правил,
встановленого порядку та режиму паркування.
2) Утримання у належному стані територій місць для стоянки
транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх
балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у
користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню
відповідної території покладений договором або рішенням Любешівської
селищної ради або її виконавчим комітетом.
3) У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині
дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких обов’язок
по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням
Любешівської селищної ради або її виконавчим комітетом.
4) У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів
забороняється:
- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в
непередбачених для цього місцях;
- допускати потрапляння навмисно або за необережності паливномастильних матеріалів на землю чи дорожнє покриття;
- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені
насадження.
5) Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця
паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.
6) Забороняється захаращення території місць для стоянки транспортних
засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами,
тарою, обладнанням тощо.
6.2.9. Місць для організації ярмарків(у), майданчиків сезонної
торгівлі.
1) Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі
утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою
проведення цих заходів.
2) Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати
вимогам Правил торгівлі на ринку, санітарним, ветеринарно-санітарним,
протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При

проведенні ярмарку, сезонної та виїзної торгівлі забезпечується додержання
вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів.
3) Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків
та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:
- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне
очищення прилеглої території в радіусі 20 м;
- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів зі
спеціалізованим підприємством;
- встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;
- забезпечити встановлення біотуалетів біля торгових точок, які
здійснюють торгівлю напоями на розлив;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених
насаджень, на наданій території.
6.2.10. Ринок:
1) Територія ринку (в тому числі господарські майданчики, під’їзні шляхи
та підходи) повинні мати тверде покриття з ухилом, що забезпечує стік
зливових і талих вод.
2) Територія ринку повинна мати каналізацію та водопровід. Для збору
харчових відходів на продовольчих ринках повинні бути встановлені
спеціальні ємності.
3) Технічний персонал ринку після його закриття повинен проводити
основне прибирання території. Вдень слід проводити патрульне прибирання
та очищення наповнених відходами урн.
5) У теплий період року, крім обов’язкового підмітання, територію ринку
з твердим покриттям слід щодня мити.
6.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової
території, територій житлової та громадської забудови.
6.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови
здійснюється з урахуванням вимог законів, цих Правил, а також
установлених державних стандартів, норм і правил.
6.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової та
прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до
нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або
юридичною особою або фізичною особою, з якою балансоутримувачем
укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової
території.
6.4.3. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї
території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

6.3.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї
території, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та
споруди, що в порядку, визначеному чинним законодавством, взяті на облік
або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться
уповноваженим виконкомом селищної ради органом.
6.3.5. Заборонено залишати автотранспортні засоби, механізми на
внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях, прилеглих
територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо,
що заважає руху транспорту спеціального та спеціалізованого призначення.
6.3.6. Заборонено перекривати проїзди загального користування будьякими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому
порядку.
6.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних
матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття,
відходів, тари, товарів на прибудинкових територіях, прилеглій території до
території житлової та громадської забудови без відповідного дозволу,
отриманого у встановленому порядку.
6.3.8. Забороняється складати опале листя, гілля на прибудинкових
територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення
відходів.
6.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, прилеглих до них територій та закріплених
за ними територій
Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та
утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві
власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших
нормативних актів.
6.4.1. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати
закріплені за ними території в належному стані.
6.4.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами,
установами, організаціями території громади визначає Любешівська селищна
рада.
6.4.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть
відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також дії чи
бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та здоров’ю громадян
на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями
територіях, відповідно до Закону.

6.5.
Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд
6.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд
інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх
балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших
нормативно-правових актів.
6.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд
інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати
нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.
6.6.
Санітарне очищення території Любешівської селищної ради.
6.6.1. Санітарне очищення території Любешівської селищної ради
здійснюється у відповідності до вимог наказу МОЗ України від 17.03.2011 №
145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання
територій населених місць» та повинно бути планово-регулярним і включати
раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення,
надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і
екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на
території селищної ради та у місцях перебування людей за її межами
відповідно до цих Правил.
6.6.2. Санітарне очищення території Любешівської селищної ради
включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою,
збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу,
криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші
дії, що забезпечують утримання території селищної ради відповідно вимог
цих правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного
законодавства.
6.6.3. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій,
вчинення протиожеледних заходів:
- покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття
тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет селищної
ради;
- тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними
домовладіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за
виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет селищної ради;
- дворів, тротуарів проїзної частини, територій, прилеглих до будівель,
що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку,покладається на балансоутримувача
будівель,
товариства власників
багатоквартирного будинку;

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших
суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у
власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається
на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців,
громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
- охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні
підприємства, що їх експлуатують;
- прилеглих
до
центрально-теплових,
трансформаторних,
газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на
підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані
об’єкти;
- автобусні зупинки – покладається на відповідні підприємства, що
експлуатують вказані зупинки у радіусі 10 метрів від облаштування зупинки,
стоянки;
- зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток
садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших
рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та
відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;
- мостів – покладається на їх балансоутримувачів.
6.6.4. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити
весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання
чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
- регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого
листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих
територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються
вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в належності), до бордюрного
каменю;
- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого
листя. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання
відповідних договорів із спеціалізованим підприємством;
- регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для
утримання в належному стані;
- регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також
місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях
прилеглих до будинків та споруд;
- встановлювати на території загального користування урни для
випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивизення
сміття шляхом укладання відповідних договорів зі спеціалізованим
підприємством; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів,

парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам,
вивішених у недозволених місцях;
- регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву. Видаляти сухостійні
дерева та чагарники, видаляти сухе та поломане гілля та забезпечувати їх
вивезення;
- регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою
виявлення амброзії, полиноглисної, карантинних рослин, проводити заходи
по їх знищенню;
- проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників,
газонів;
- проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками
та хворобами зелених насаджень;
- проводити в повному обсязі заміну сухих та пошкоджених кущів і
дерев;
- утримувати в належному стані фасадів будівель, огорож та інших
споруд;
- належним чином проводити відновлення благоустрою території після
проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних
явищ, які спричинили погіршення благоустрою;
- забезпечити прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий
період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу
очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки
маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних
колодязів, усувати слизькість.
6.7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою
6.7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без відповідного
дозволу, якщо його отримання передбачено чинним законодавством або
рішенням органу місцевого самоврядування;
- вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і
споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд,
розміщувати об’яви, оголошення, афіші, тощо;
- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або
знищувати зелені насадження, висаджувати дерева, кущі тощо;
- вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових
територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у
лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

- вивозити, виносити, викидати та/або звалювати в невідведених для
цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо,
влаштовувати несанкціоновані звалища;
- забруднювати довкілля, місця загального користування та інші
території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння,
недопалками тощо, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;
- спалювати будь-які відходи промислового, побутового або природного
походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;
- встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі та
відгородження;
- складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, будь-які відходи,
накопичення снігу та льоду та інше, крім випадків передбачених цими
Правилами;
- захаращувати територію будь-якими матеріалами, конструкціями,
будь-якими відходами та інше;
- порушувати
правила
складування,
зберігання,
розміщення,
транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;
- використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору
сміття та твердих побутових відходів;
- виливати рідину, викидати будь-які відходи, будівельні матеріали,
здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій,
вікон, сходів та дахів будинків, споруд;
- наклеювати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу,
листівки та інші інформаційно-довідкові матеріали у невизначених
спеціально для цього місцях;
- робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах,
тротуарах тощо.
- встановлювати самовільно об’єкти (будь-які конструкції) зовнішньої
реклами та торгівлі тощо;
- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без
погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ
України;
- тримати худобу, свійську птицю, тварин, вигулювати та дресирувати їх
у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх
елементах екскременти тварин;
- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,
машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків
проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
- підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;

- скидати в зливову дощову каналізацію виробничі та побутові стоки,
нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо;
- відкачувати воду на проїзну частину вулиць, тротуари та до камер
колодязів, ям;
- вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та
спровокувати зсувні процеси;
- здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при
відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи,
проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
- здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без
відповідного на те дозволу;
- заправляти, провадити систематичну діяльність із ремонту
автотранспортних засобів і механізмів на прибудинкових територіях, газонах,
берегах річок, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших
територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по
тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та паркуватися
на них;
- пошкоджувати тротуари, бордюри, поребрики та зелену зону;
- засмічувати, забруднювати водні об’єкти та водні ресурси та їх
прибережні захисні смуги;
- перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму,
у тому числі від транспортних засобів;
- самовільно займати земельні ділянки;
- вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження
(руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та
елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та
інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.
6.8.
Обмеження щодо куріння тютюнових виробів
6.8.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в
громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а
саме:
- Приміщення та відведені до них території закладів охорони здоров’я;
- Приміщення та відведені до них території навчальних та освітньовиховних закладів;
- Дитячі майданчики, внутрішньо-дворові місця дитячого відпочинку та
прилеглі до них території;
- Церкви, молитовні будинки та прилеглі до них території (50-метрова
зона);
- Заклади фізичної культури та спорту різних форм власності та рилеглу

до них територію, закриті та відкриті спортивні споруди (стадіон, спортивні
майданчики, тренажерний майданчик);
- Будинкові сходи та під’їзди багатоповерхових житлових будинків,
підвальні приміщення;
- Зони відпочинку (включаючи парки, сквери, пляж);
- Приміщення закладів культури;
- Зупинки громадського транспорту та десятиметрові зони навколо них;
- Заклади торгівлі (включаючи кіоски, магазини, ринок);
- Приміщення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ їх прилеглі території;
- 10-ти метрова зона біля входу до приміщень всіх типів та форм
власності, окрім спеціально відведених окремо розташованих та ізольованих
місць для куріння, обладнаних витяжною вентиляцією чи іншими засобами
для видалення тютюнового диму;
- Офісні приміщення підприємств, установ, організацій, суб’єктів
підприємницької діяльності, що використовують найману робочу силу;
- Розважальні заклади (кафе, бари, ресторан).
6.8.2.
Власникам
або
орендарям
категорично
забороняється
облаштовувати місця для куріння в приміщеннях, які перелічені у пп. 1.1 –
1.7.
6.8.3. Власники або орендарі приміщень та територій, перерахованих у
пп. 1.8 – 1.14, зобов’язані облаштувати місця для куріння таким чином, щоб
дим не потрапляв в іншу частину приміщення.
6.9. Порядок утримання собак, котів та інших тварин
6.9.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним,
видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі,
воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші
потреби.
6.9.2. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин
зобов’язані:
- реєструвати тварин ;
- не допускати утримання собак в місцях загального користування;
- вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому
уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
- не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У
разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
- не проводити купання собак в місцях масового відпочинку, в місцях
перебування людей на воді.

6.9.3.Не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх
утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності
згідно чинного законодавства України.
6.10. Правила з дотримання тиші в громадських місцях
6.10.1 Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ,
організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані:
 забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та
нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого
обладнання,
вентиляційних
систем,
радіоприймачів,
телевізорів,
гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної
трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40
децибел (далі ДБА) в денний та 30 ДБА в нічний час;
 не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші
дні користування радіоапаратурою та іншими гучномовними установками;
гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку;
інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків,
лікувальних закладів стаціонарного типу та в інших громадських місцях,
впродовж доби;
 забезпечувати в закладах громадського харчування (ресторани, бари,
кафе), закладах культури, на концертах та танцювальних майданчиках,
кімнатах відпочинку гуртожитків обмеження часу роботи музичних
ансамблів до 23:00 години і дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у
прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і
30 ДБА в нічний час;
 користуватися побутовими піротехнічними засобами можна лише у
відведений для цього час при дотриманні правил безпеки, а проведення
феєрверків з використанням піротехнічних виробів 4-го класу небезпеки
(професійна піротехніка) тільки з письмового дозволу виконавчого комітету
Любешівської селищної ради;
 використання піротехнічних виробів 4-го класу небезпеки для
демонстрації феєрверків повинно проводитися професійними піротехніками
відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне
використання піротехнічних виробів в Україні.
6.10.2. Забороняється:
 гучний спів, викрики, ввімкнення на велику потужність радіопримачів,
телевізорів і інших джерел побутового шуму, а також проведення салютів,
феєрверків, використання піротехнічних засобів та іншого шуму, який
порушує спокій громадян на вулицях, у будинках, гуртожитках, на
прибудинкових територіях і в зонах відпочинку у час з 22:00 до 08:00 години

ранку за вийнятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня;
 встановлення ввімкнутих на велику потужність гучномовних установок
на балконах, відкритих вікнах будинків, на протязі доби;
 користування радіоапаратурою й іншими установками ввімкненними
на велику гучність, а також голосний спів, галас, що порушують спокій
громадян у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, пляжах та інших
місцях відпочинку громадян протягом доби;
 виробнича та побутова діяльність, у результаті якої у прилеглих
житлових квартирах рівень шуму перевищує в денний час 40 децибелів, а в
нічний час – 30 децибелів;
 експлуатація автотранспортних засобів із несправними глушниками та
незакріпленими вантажами;
 в’їзд на прибудинкову територію з 22:00 до 06:00 години автомотозасобів, ремонт, прогрів мотора, які порушують тишу, за вийнятком
спеціально обладнаних аварійних автомашин та спецавтотранспорту
підприємств, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання на
протязі доби;
 стоянка
вантажного транспорту з 23:00 до 06:00 години на
прибудинкових територіях, провулках, вулицях міста;
 використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти
на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень,
культурних споруд, навчальних закладів, інших громадських споруд та
житлових будинків;
 при проведенні масових заходів, кидати приведені в дію побутові
піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати
феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати
люди або майно.
7. Вимоги до утримання елементів благоустрою
7.1. Порядок утримання покриття вулиць, доріг, тротуарів
7.1.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися
відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198
«Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

7.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих
дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих
об’єктів за погодженням з уповноваженими органами.
7.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних
доріг, вулиць, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні
здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і
стандартів України з безпеки дорожнього руху.
7.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі
проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це
проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо
безпеки дорожнього руху.
7.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом
робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів
державного нагляду за дотриманням чинного законодавства, правил, норм та
стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху.
7.1.6. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг,
тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до
цих Правил.
7.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою
7.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного
законодавства та цих Правил.
7.2.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за
деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, газонами,
квітниками, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними
формами, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів,
створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев,
обрізання крони дерев, санітарне очищення об’єкту благоустрою.
7.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах
селищної ради під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених
насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах
повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих
пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та
відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення
дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого
бюджету або суб’єктів господарювання (користувачів) в залежності від
підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у
власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів
їх власників або користувачів.

7.2.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний
догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:
на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності балансоутримувачі цих об'єктів;
на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осібсуб’єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях - вказані
особи;
на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та
прилеглих до них ділянок - забудовники чи користувачі (власники) цих
територій;
на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники;
на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного
будинку - співвласники багатоквартирного будинку.
7.2.5. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на
територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності проводяться
силами і коштами цих осіб або на договірних засадах з уповноваженим на те
органом.
7.2.6. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, скверах, парках
повинен проводитися їх балансоутримувачами або спеціалізованими
підприємствами, організаціями, які укомплектовані спеціальною технікою
та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з
балансоутримувачем.
7.2.7. Місця посадки зелених насаджень визначаються за погодженням з
уповноваженими органами.
7.2.8. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій
залишилися зелені насадження забудовник зобов’язаний дотримуватись
вимог чинного законодавства в сфері містобудування (Закон України «Про
регулювання містобудівної діяльності»), а також, за можливості:
- огородити дерева на території будівництва;
- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів,
асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а
також утворювати лунки довкола наявних дерев;
- не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
- зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови,
організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого
використання чи передачі підприємству, визначеному місцевим органом
влади для використання під час створення зелених насаджень;
7.2.9. На території зелених насаджень забороняється:

- складувати будь-які матеріали;
- влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;
- обладнувати стоянки, здійснювати виїзд або розміщати автомашини,
мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це
призводить до пошкодження зелених насаджень (дерев, чагарників,
квітників, трав’яної рослинності природного або штучного походження,
тощо);
- будь-яке будівництво, розміщення ТС без наявності відповідних
документів;
- використовувати ТС та малі форми архітектури не за призначенням;
- ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах,
санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;
- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші
правила протипожежної безпеки;
- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння
білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з
лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити
механічні пошкодження;
- пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і
ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;
- знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;
- засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;
- висаджувати зелені насадження без погодження з власниками
підземних комунікацій;
- заправляти, мити, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми,
човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, березі річки, у парках
та скверах, інших зелених зонах;
- допускати потрапляння на асфальтно-бетонне покриття або ґрунт
паливно-мастильних матеріалів;
- збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного
світу, які виростають у місцях загального користування;
- висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання
дозволу та без додержання встановленого порядку.
7.3. Порядок видалення та пересаджування зелених насаджень
7.3.1. Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на
території Любешівської селищної ради, відповідно до чинного законодавства,
здійснюється у разі:
- реалізації генерального плану розвитку;

- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що
затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні
повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і
розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-,
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній
електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з
вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
7.3.2. Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників,
тощо на території селищної ради здійснюється в порядку, встановленому
відповідним рішенням виконавчого комітету селищної ради.
7.3.3.Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є
видалення зелених насаджень і проводиться на підставі акта обстеження з
дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених
пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що
перебувають у власності юридичних осіб, фізичних осіб-суб’єктів
підприємницької діяльності та фізичних осіб, на яких формування та
омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акта
обстеження.
7.3.4. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній
охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень
юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням,
самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному
відношенні до об’єктів озеленення, притягаються до відповідальності та
відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством
розмірі та порядку.
7.4. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів
7.4.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативноправових актів.

7.4.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є
обов’язковими для всіх балансоутримувачів або осіб на яких ці обов’язки
покладені відповідно договору.
7.4.3. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами,
які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на
об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальні ліцензії.
7.4.4. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок
утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди,
з врахуванням положень даних Правил.
7.5. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини
7.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані
утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані, своєчасно
проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення
відповідно до вимог чинного законодавства.
7.5.2. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження,
руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка
набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести
цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання,
провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та
пристосування).
7.6.3. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної
спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на
них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу
охорони культурної спадщини.
7.6.4.
Забороняється
будь-яка
діяльність
підприємств,
установ,організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності,
громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці
або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері
охорони культурної спадщини.
7.6.5. Діяльність підприємств,установ, організацій, фізичних осібсуб’єктів підприємницької діяльності, громадян, яка негативно позначається
на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження,
спотворення пам’ятки), зобов’язані вжити заходи, погоджені з відповідним
органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та
підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.
7.6.6. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться
згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні
норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження

об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам
збереження цього об’єкта.
7.7. Порядок утримання спортивних споруд
7.7.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають
усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурноспортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять
фізичною культурою і спортом.
7.7.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд,
спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурнооздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи
зобов’язані забезпечувати їх належний естетичний, технічний стан,
безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного
середовища.
7.7.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та
організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою
забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурноспортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог
техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних
вимог і несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством, за
шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною
культурою і спортом.
7.7.4. Забороняється:
- будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних,
загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних
закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та
функціональних приміщень;
- перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і
спортивних споруд без створення рівноцінних споруд;
- експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує
безпеки громадян.
7.7.5. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та
спеціальної безпеки громадян.
7.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою
дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та
відпочинку та інших майданчиків
7.8.1. Утримання в належному естетичному та технічному стані
обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для
дозвілля та відпочинку та інших майданчиків покладається на

балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені
вказані майданчики.
7.8.2. Утримання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для
дозвілля та відпочинку та інших майданчиків здійснюється з додержанням
санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.
Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля
та відпочинку та інших майданчиків підтримуються у справному технічному
стані, регулярно (не рідше одного разу у квартал) обстежуються з
складанням відповідного акту, своєчасно ремонтуються, щорічно
фарбуються.
7.8.3. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт
та реконструкція здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.
7.10. Порядок утримання тимчасових споруд (ТС) для провадження
підприємницької діяльності, та іншого обладнання, з якого здійснюється
торговельна та інша діяльність
7.10.1. Забороняється самовільне встановлення ТС та іншого обладнання,
з якого здійснюється торговельна та інша діяльність.
7.10.2. Утримання ТС та іншого обладнання, з якого здійснюється
торговельна та інша діяльність здійснюється їх балансоутримувачами або
користувачами.
7.10.3. Біля кожної ТС повинно бути облаштовано зовнішнє штучне
освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу та інші
елементи благоустрою відповідно до вимог чинного законодавства та цих
Правил, а також інших вимог, що ставляться.
7.10.4. У разі розміщення ТС на відстані більше 2 м від тротуару до неї з
тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки.
7.10.5. Біля кожної ТС та іншого обладнання, з якого здійснюється
торговельна та інша діяльність встановлюється урна для сміття.
7.11. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні
зовнішньої реклами
7.11.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на
підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у
встановленому виконкомом селищної ради порядку.
7.11.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем,
реконструкцією, перенесенням, демонтажем) та експлуатацією рекламних
засобів, здійснюється у відповідності до Правил розміщення зовнішньої
реклами на території Любешівської селищної ради.

7.11.3. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів
і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню
інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.
7.11.4. Забороняється розташування рекламних засобів на території
парку, на квітниках та деревах.
7.11.5. Забороняється вчиняти дії по організації, розміщенню реклами,
будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо
безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на
парканах, огорожах, стовпах, конструкціях (крім дощок оголошень), деревах,
водостічних трубах та інших не відведених для цього місцях. Також, особи
причетні до організації та розміщення реклами несуть відповідальність за дії
та/або бездіяльність, що призвели до розміщення реклами, будь-яких
рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо у
невідведених для цього місцях.
7.11.6. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в
належному технічному та естетичному стані з забезпеченням їх постійного
прибирання та впорядкування.
7.11.7. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів
рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та
екологічної безпеки.
7.11.8. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без
додержання порядку, визначеного виконкомом селищної ради, щодо
проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і
тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
7.11.9. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями діючих норм та
правил, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах
або в договорі, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом
селищної ради.
7.11.10. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок
порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає
компенсації у встановленому чинним законодавством порядку.
7.12.
Порядок утримання мостів.
7.12.1. Утримання мостів здійснюється з додержанням вимог цих Правил
щодо утримання їх в належному технічному та естетичному стані, державних
норм та правил, інших нормативних актів.
7.12.2.
Організація
обстеження
мостів
здійснюється
їх
балансоутримувачами згідно з вимогами чинного законодавства.
До складу робіт по прибиранню мостів у літній період входять: видалення
пилу, сміття та бруду з проїжджої частини та тротуарів, при необхідності

проводиться миття проїжджої частини та тротуарів, перил, декоративних та
огороджуючих елементів.
До складу робіт по прибиранню мостів у зимовий період включаються
збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи
необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів
проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від
снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення
вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Боротьба з
ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах мостів та шляхопроводів
здійснюється шляхом посипання (оброблення) їх піском, шлаком, пісчаносоляною сумішшю.
Забороняється скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних
інженерних споруд.
7.12.3. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та
утриманню у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують
такі роботи та балансоутримувачі.
7.13.
Порядок утримання технічних засобів регулювання
дорожнього руху
7.13.1. Використання та утримання дорожніх знаків, дорожньої розмітки,
маршрутних покажчиків здійснюється згідно з вимогами чинного
законодавства.
7.13.2. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати
елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням
вимог чинного законодавства.
7.13.3. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби
регулювання дорожнього руху необхідно у відповідності з вимогами чинного
законодавства.
7.14.
Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих
архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав,
покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків,
меморіальних дощок, тощо)
7.14.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм
некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць,
будинкових номерних знаків, меморіальних дощок та інших елементів
благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких
розміщені елементи благоустрою.
7.14.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих
архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території

селищної ради, що належать до комунальної власності, покладається на
уповноважений виконкомом селищної ради орган.
7.14.3. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків,
скверів, зелених зон за погодженням з уповноваженим виконкомом селищної
ради органом, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше одного
разу на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються
підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання
садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний
ремонт.
8. Контроль у сфері благоустрою території селища Любешів
8.1. Контроль у сфері благоустрою Любешівської селищної ради
спрямований
на
забезпечення
дотримання
органами
місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності,
громадянами у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших
нормативно-правових актів.
8.2. Контроль за станом благоустрою, виконанням цих Правил, селищна
рада покладає на уповноважені нею та виконавчим комітетом організації та
підприємства.
Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:
- проведення перевірок територій;
- розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;
- участі в обговорення проектів благоустрою територій населених
пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення
відповідних пропозицій на розгляд Любешівської селищної ради;
- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам
благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою
населених пунктів, Правил благоустрою Любешівської селищної ради.
8.3. У випадку виявлення причин та умов, які можуть спричинити
порушення благоустрою або вже спричинили, посадова особа
контролюючого органу (або інші, уповноважені на це особи) зобов’язана
скласти та надати офіційний документ – протокол.
8.4.
Посадова особа контролюючого органу (або інша, уповноважена
на це особа), яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення
вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про

вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною
статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.
8.5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних
правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення
складається за кожне правопорушення окремо.
8.6. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата
і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала
протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть
адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості,
необхідні для вирішення справи.
Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також
зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих
протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання
протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила
правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту
протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї
відмови від його підписання.
Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на
розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання порушника.
8.7. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання
протоколу про адміністративне правопорушення.
На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких
складено протокол про адміністративне правопорушення.
За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення
адміністративна комісія виносить постанову по справі.
Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову,
дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення
нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне
правопорушення; прийняте по справі рішення.
8.8. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під
час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку,
визначеному законодавством та цих Правил.

9. Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил
благоустрою
9.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність,
встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення,
Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами,
іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Любешівської
селищної ради та її виконавчого комітету.
9.2.
До відповідальності за порушення законодавства у сфері
благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
1) порушенні вимог Законів України «Про благоустрій населених
пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного
середовища» та діючого законодавства України в сфері дії цих Правил;
2) порушенні встановлених державних стандартів, норм і цих Правил;
3) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів
рекреаційного призначення;
4) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта
благоустрою;
5) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі,
інших об’єкта благоустрою;
6) створенні смітників, самовільному скиданні побутового сміття,
побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у не
відведених для цього місцях;
7) складуванні на вулицях, зелених зонах, прибудинкових територіях
тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без
відповідного дозволу;
8) порушенні
правил
складування,
зберігання,
розміщення,
транспортування, утилізації та використання відходів:
9) відсутності договору на вивіз твердих побутових
та великих
габаритних відходів спеціалізованими організаціями;
10)
відсутності контейнера для сміття у місцях, в яких цими
Правилами передбачено його наявність;
11)
відсутності твердого покриття на контейнерних майданчиках для
сміття;
12)
несвоєчасному вивезення побутового сміття із контейнерних
майданчиків;

13)
невиконання виконавцем послуг з вивезення відходів вимог щодо
інформування населення про графік вивезення відходів та його порушення;
14)
спалюванні на території міста листя, гілок, відходів виробництва,
а також спалюванні сміття;
15)
транспортуванні сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо
відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи
розкидання;
16)
забрудненні доріг та інших міських територій внаслідок виносу
бруду за колесами автомобілів;
17)
викиданні сміття та відходів на території кладовищ не в
спеціально відведених місцях, а також засмічення території кладовищ;
18)
незадовільному утриманні (незадовільний санітарно-технічний
стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів;
19)
митті, заправці, ремонті транспортних засобів на проїжджій
частині вулиць, тротуарах, розлитті навмисно або з необережності паливномастильних матеріалів та інших хімічних рідин;
20)
утриманні собак і котів з порушенням даних Правил, утриманні
тварин, птахів і бджіл;
21)
викиданні сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів),
балконів, витрушуванні на сходинковій площадці чи з балконів килимів та
килимових доріжок;
22)
проведенні робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією
основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і
мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без
узгодження з організаціями й підприємствами, у віданні яких знаходиться
житловий фонд, інженерні комунікації та мережі;
23)
розміщенні зливових ям на територіях, прилеглих до приватних
домоволодінь;
24)
незадовільному утриманні прибудинкових територій, територій
підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої
території;
25)
несвоєчасному прибиранні снігу і льоду із тротуарів, пішохідних
доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових
територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до
них територій; несвоєчасному посипанні їх піском, скиданні снігу на
проїжджу частину вулиць;
26)
посипанні тротуарів хімічними речовинами;
27)
відсутності урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова
наявність передбачена цими Правилами;

28)
відсутності на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і
теплових камер;
29)
витоку води і фекалій на впорядковані території;
30)
незадовільному забезпеченні технічної справності доріг, вулиць,
тротуарів, пішохідних переходів, мостів, пішохідних доріжок;
31)
незадовільному утриманні (незадовільний зовнішній вигляд та
технічна справність і невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам,
вимогам):
а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів
вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для
сміття;
б) кіосків, літніх торговельних майданчиків, трансформаторних будок;
навісів та павільйонів зупинок транспорту;
в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин,
пам’ятників, скульптур.
32)
відсутності та незадовільному утриманні покажчиків будинків,
споруд та інших об’єктів, розташованих на території селищної ради;
33)
незадовільному технічному стані фасадів, балконів та інших
елементів будівель;
34)
перевищенні максимальних рівнів шуму, встановлених чинним
законодавством при використанні працюючого обладнання вентиляційних
систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних
інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших
джерел шуму;
35)
використанні гучномовної апаратури на відкритих та закритих
концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського
харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), закладах культури без вжиття
заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених
чинним законодавством після 22.00 години;
36)
знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів
озеленення;
37)
забрудненні (засміченні) території;
38)
самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно-агітаційних
плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на
об’єктах благоустрою території міста;
39)
неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття
доріг, тротуарів, освітлення території тощо;
40)
створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють
прибирання об’єктів та елементів благоустрою;

41)
наїзді водіями транспортних засобів, зупинка та стоянка
транспортних засобів в зелених зонах, на зелених насадженнях, газонах,
декоративних огорожах, що ускладнює або унеможливлює утримання, а
також наносить або може нанести шкоду об’єктам благоустрою;
42)
обладнанні
стоянки
автомашин,
мотоциклів,
мопедів,
велосипедів, причепів, напівпричепів та іншого транспорту без відповідного
дозволу місцевих органів влади.
9.3.
Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку
вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил
благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні
дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення
здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених
наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення
третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути
здійснено у триденний строк.
9.4.
Балансоутримувач пошкодженого або знищеного умисно або з
необережності об’єкту (окремих елементів) благоустрою має право на
відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з
усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
9.5.
Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення
законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають
відшкодуванню в установленому порядку.
9.6. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна
юридична чи фізична особа, ФОП усуває пошкодження (відновлює елементи
благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем
перераховує на його рахунок суму відновної вартості.
9.7. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє
їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог
законодавства.
9.8. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходів до
створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта
благоустрою (далі - комісія).
До складу комісії включаються представники балансоутримувача,
представники виконавчого комітету Любешівської селищної ради, депутати
Любешівської селищної ради та інших зацікавлених осіб.
Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта
благоустрою.

Якщо у балансоутримувача створена постійно діюча комісія, то
повідомляється голова комісії про факт заподіяння майнової шкоди об’єкту
благоустрою
(вручається
копія
протоколу
про
адміністративне
правопорушення).
Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта
благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта.
У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.
9.9. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює
ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з
його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.
Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006
року № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості
об’єктів благоустрою», та згідно з Методикою визначення відновної вартості
об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня
2006 року № 356.
9.10. Балансоутримувач зобов’язаний в термін до 10 календарних днів з
дня вчинення правопорушення акт разом із копією протоколу про
адміністративне правопорушення направити на розгляд відповідних органів
згідно з чинним законодавством.
9.11. У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про
адміністративні правопорушення адміністративна комісія вирішує питання
про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової
шкоди перевищує рівень двох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, то питання вирішується у судовому порядку.
9.12. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування
порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою,
визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник
зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-денний термін з дня вручення
адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії
постанови.
9.13. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії
скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без
задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як
через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без
задоволення.

9.14. У разі невиконання винною особою вимог постанови
адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в
установлений 15-денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з
клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування
збитків балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці
збитки, у 3-місячний термін з дня винесення постанови адміністративною
комісією
надсилається
до
державної
виконавчої
служби
за
місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи
фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.
9.15. Контроль за дотриманням порядку відшкодування майнової шкоди,
заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт,
здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.
10. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою
10.1. Проект рішення Любешівської селищної ради «Про затвердження
Правил благоустрою території Любешівської селищної ради» розміщується
на офіційному сайті Любешівської селищної ради з метою отримання від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань пропозицій та зауважень.
10.2. Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання мають подавати у
письмовій формі власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з
дати розміщення проекту на офіційному сайті Любешівської селищної до
виконавчого комітету Любешівської селищної ради за адресою: смт
Любешів, вул. Бондаренка, 90а, lubeshiv@ukr.net.
11. Порядок внесення змін до Правил благоустрою Любешівської
селищної ради
11.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями
Любешівської селищної ради.
11.2. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних
рішень виконавчого комітету Любешівської селищної ради.

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акта
проекту рішення Любешівської селищної ради
«Про затвердження Правил благоустрою Любешівської селищної ради»
Цей аналіз впливу регуляторного акта (далі Аналіз) розроблений на
виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає
правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Любешівської
селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою Любешівської
селищної ради», як регуляторного акта.
1.

Проблема, яку передбачається розв’язати

На сьогодні на території селищної ради діють Правила благоустрою
населених пунктів територіальної громади Любешівської селищної ради,
затверджені рішенням Любешівської селищної ради від 22.03.2012 р. №16/40.
Дані Правила не відповідають чинній нормативно-правовій базі України,
тому не можуть об’єктивно регулювати відносини, які виникають у сфері
благоустрою селищної ради таким чином, що забезпечувало б їх безумовне
виконання. Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і
обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності
між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого
самоврядування.
Неможливість застосування у подальшому діючих Правил пов’язана із:
- невідповідністю чинним нормативно-правовим актам України;
- неспроможністю регулювати сучасні відносини у сфері благоустрою,
забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян, фізичних та
юридичних осіб;
- відсутністю підстав для застосування заходів адміністративного впливу
до порушників у сфері благоустрою;
- неможливістю притягнення до адміністративної відповідальності осіб
винних у порушенні правил благоустрою через відсутність таких правил,
затверджених уповноваженим органом;
- відсутністю чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних
та фізичних осіб у сфері благоустрою.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на
громадян, яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності
середовище, у тому числі: захист довкілля, належний санітарний стан,
збереження об’єктів та елементів благоустрою. Зокрема, накопичення сміття
на прибудинкових територіях призводить до загрози виникнення
інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин;
утримання неналежному стані елементів благоустрою (твердого покриття
вулиць, зелених насаджень, урн, садових лав та інших) у цілому порушує
права мешканців на сприятливе для життя середовище.
Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти
господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості
ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, накопичення
відходів заважають проїзду транспорту, не проведення дій по утриманню у
належному санітарно-технічному стані будівель та споруд призводить до їх
передчасного зносу, та ін.
Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових
механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих
органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на
необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття
регуляторних актів. Зокрема ст. 34 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного
пункту – це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок
благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила
розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними
органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування
забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених
Правил.
2. Мета регулювання
Метою даного регулювання є створення умов захисту і відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, а саме: покращення
санітарного стану та мікроклімату, збереження об’єктів та елементів
благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання,
належне утримання та охорона.
3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

1. Залишити чинним Правила благоустрою населених пунктів
територіальної громади Любешівської селищної ради, затверджені рішенням
Любешівської селищної ради від 22.03.2012 р. №16/40.
Дана альтернатива не прийнятна через те, що діючий документ не
відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за
допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою,
забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста та ішне.
2. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими
насадженнями, іншими об'єктами та елементами благоустрою на підставі
санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та
Кодексу про адміністративні правопорушення України.
Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у
належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій
загального користування, зелених насаджень в належному санітарнотехнічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги
використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання,
громаді та окремим мешканцям.
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і
правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою
територій населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУАП не
конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність загальних
конкретизованих видів порушень благоустрою робить неможливим
притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої
законом відповідальності, тому потребує затвердження детальних норм.
3. Прийняття рішення Любешівської селищної ради «Про затвердження
Правил благоустрою Любешівської селищної ради».
Затвердження Правил благоустрою Любешівської селищної ради в новій
редакції забезпечить:
- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом
місцевого самоврядування правил благоустрою території;
- чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;
- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання,
населенням та органом місцевого самоврядування;
- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в
новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою
селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та
організаційні засади благоустрою і спрямований на створення сприятливих
умов для життєдіяльності людини;

- дає змогу ширшого застосування статті 152 КУАП.
Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил
благоустрою Любешівської селищної ради в новій редакції як регуляторного
акта, що цілком відповідає вимогам законодавства.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання
проблем, і відповідні заходи
Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується
застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.
За загальними правилами, встановленими Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів
благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах
інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.
Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного,
спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта
благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у
встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон
відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з
балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними
території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта
благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає
власник об’єкта благоустрою.
Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та
організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм,
закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані
базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у
належному стані територію, право користування якої їй надано законним
порядком (договором) у визначених межах відповідальності.
Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних
дій, що негативно впливають на благоустрій міста: забороняється
використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів;
самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; виконувати земельні,
будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством
порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і
споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та
влаштовувати звалища; інші заборони.
За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до
відповідальності, встановленої КУАП, відшкодовуватимуть збитки та суми

заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним
законодавством України.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі
добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.
Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути наступні:
позитивні:
- відповідальне становлення фізичних та юридичних осіб до збереження
об’єктів та елементів благоустрою;
- здійснення будь-якої діяльності здодержанням санітарних та
будівельних норм і правил;
негативні:
- ухилення від виконання обов’язків власника (балансоутримувача) по
утриманню об’єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;
- відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню та
відновленню об’єктів та елементів благоустрою.
На орган місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб
покладається обов’язок щодо вчинення дій, пов’язаних з утриманням та
охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а
саме: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою
та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил
благоустрою.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття
запропонованого регуляторного акта
До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта
відносяться:
- упорядкування відносин між громадою та окремими громадянами у
сфері благоустрою;
- ефективне використання та збереження об’єктів благоустрою;
- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану
земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків,
скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності,
малих архітектурних форм;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього
природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими
відходами, покращення мікроклімату;
- покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану
території селищної ради;
- створення умов сталого розвитку міста;
- додаткові находження у бюджет коштів від санкцій за порушення
правил благоустрою.
До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна
віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання та населення
коштів:
- на оплату вивезення побутових відходів;
- витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання
у належному санітарному стані територій.
Однак, беручи до уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана
з утворенням значної кількості побутових відходів, і враховуючи, що
вивезення сміття потребує витрачання коштів громади, покладання
обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових відходів на громадян та
юридичних осіб є доцільним.
У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не
потребує ускладнень.
7. Строк дії регуляторного акта
Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на
невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території
Любешівської сселищної ради.
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється
довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби,
до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його
результативності.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на
дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись
відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта
відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.
8. Показники результативності регуляторного акта:

1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно
до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152
КУАП;
2. Розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою;
3. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил
благоустрою.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта
Стосовно регуляторного акту буде проведено базове відстеження
результативності дії акту з метою оцінки стану суспільних відносин, на
врегулювання яких спрямована дія акта.
Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження
результативності регуляторного акту.
Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після
повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та
порівнюватися з показниками встановленими під час повторного
відстеження.
На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акта
буде прийматися рішення про залишення регуляторного акта без змін,
необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акта, визнання
регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

