
Законодавство з питань благоустрою населених пунктів 
 

Законодавство з питань благоустрою населених пунктів складається: 
I. Закон  України «Про  забезпечення санітарного та  епіде-

мічного  благополуччя  населення» 
Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, 

засобів виробництва і технологій. 
 Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користу-
вання чи належні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та інші 
приміщення відповідно до вимог санітарних норм. 

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, 
споруд, обладнання,устаткування, транспортних засобів, використання 
технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні і здорові умови праці 
та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати 
заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, 
забрудненню навколишнього середовища. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в кори-
стування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території 
відповідно до вимог санітарних норм. 

 
II. Стаття 18 Закону  України  «Про  захист  населення  від  

інфекційних  хвороб»  Права та обов'язки підприємств, установ і органі-
зацій у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. 

Права та обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб щодо 
забезпечення населення доброякісними, безпечними для здоров'я харчовими 
продуктами, продовольчою сировиною та питною водою, запобігання 
забрудненню збудниками інфекційних хвороб відкритих водойм і грунту, 
утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів, 
місць масового відпочинку населення, рекреаційних зон тощо визначені 
законодавством. 

Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни 
забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, 
виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що 
належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші 
заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях 
(будівлях) і на земельних ділянках. 

 
I I I. Закон  України  «Про  благоустрій населених  пунктів» 
Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та органі-

заційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення 
умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 



  В розділі I статті наведені  терміни, які вживаються в такому значенні: 
благоустрій населених пунктів  - комплекс робіт з інженерного захи-

сту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально- 
економічних, організаційно- правових та екологічних заходів з покращання 
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; 

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для 
розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, 
бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, 
набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, 
оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів 
промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного 
пункту; 

утримання в належному стані території  - використання її за призна-
ченням  відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої   місто-
будівної  документації, правил  благоустрою території  населеного  пункту, а 
також  санітарне  очищення  території, її озеленення, збереження  та  віднов-
лення  об'єктів  благоустрою; 

заходи з благоустрою населених пунктів  - роботи щодо відновлення, 
належного утримання та раціонального використання  територій, охорони та 
організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей 
їх використання. 
  Стаття 10   Закону визначені повноваження сільських, селищних і 
міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою  населених 
пунктів: 

1) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених 
пунктів; 

2) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 
3) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою 
населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб); 

4) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організа-
цій(балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою. 

Також до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад належить: 

2) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і 
порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 

3) організація місць відпочинку для населення; 
4) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів  та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 
5) здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та 

утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, 



підприємств, установ та організацій…, озелененням таких територій, 
охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо; 

6) визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для 
паркування на об’єктах благоустрою; 

7) визначення графіків роботи зовнішнього освітлення  території; 
8) визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення  громадських 

вбиралень; 
9) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних 

ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою 
населених пунктів; 

10) визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в 
утриманні об'єктів благоустрою; 

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою 
населених пунктів. 

Стаття 17. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населе-
них пунктів 

1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право: 
1) користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів; 
2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території 

населених пунктів; 
3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з 
питань благоустрою населених пунктів; 

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, 
озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, 
вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних 
майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою; 

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених 
пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, 
здоров'ю або майну громадян; 

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної 
майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутри-
мувачів об'єктів благоустрою. 

2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані: 
1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що 

перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами 
благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів 
територію; 

2) дотримуватися правил благоустрою території населених  пунктів; 
3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою 

населених пунктів; 
4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані пору-

шенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів; 



Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій 
у сфері благоустрою населених пунктів 

1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою  населе-
них пунктів мають право: 

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного  розвитку 
населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій; 

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших норма-
тивно-правових  актів з благоустрою населених пунктів; 

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил 
благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового 
використання; 

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо 
невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, 
їх майну та майну юридичної особи; 

6) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою 
населених пунктів. 

2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою 
населених пунктів зобов'язані: 

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їхт частини), 
що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену 
правилами благоустрою території  населеного пункту прилеглу до цих 
об’єктів територію;  

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах 
договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини); 

3) 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; 

Стаття 20. Організація благоустрою населених пунктів 
1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 
повноважень, установлених законом. 

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території 
населеного пункту (села, селища, міста). 

4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо благоустрою території певного населеного пункту є 
обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, 
установами, організаціями та  громадянами, які на ній проживають. 

Стаття 21. Елементи благоустрою 
1. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:  
1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, 

пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 
2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) 

уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших 



об'єктах благоустрою загального  користування, санітарно-захисних зонах, на 
прибудинкових  на територіях; 

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 
4)засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 
5) технічні засоби регулювання дорожнього руху; 
6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 
7)комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні 

фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; 
8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; 
9) малі архітектурні форми; 
10)інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими 

актами. 
Стаття 24. Забезпечення благоустрою території підприємств, 

установ та організацій 
1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій 

земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування 
відповідно до закону. 

3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріп-
лені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належ-
ному стані відповідно до законодавства та умов договору. 

4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, устано-
вами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта 
благоустрою. 

5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповіда-
льність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, 
що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних 
та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях 
відповідно до закону. 

Стаття 25. Утримання та благоустрій прибудинкових територій 
багатоквартирних житлових будинків 

1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквар-
тирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводи-
ться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, 
організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на 
утримання та благоустрій прибудинкової території. 

Стаття 26. Забезпечення благоустрою присадибної ділянки 
1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або кори-

стувачем цієї ділянки. 
2. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові 

будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному 
законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як 
безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування. 

Стаття 30. Вимоги до поводження з відходами 



1. Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом 
використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних 
економічних витрат, найбільш вигідних для того чи іншого населеного 
пункту схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з 
урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, 
сміттєзбірників у порядку, визначеному законом. 

Стаття 34. Правила благоустрою території населеного пункту 
1. Правила благоустрою території населеного пункту (далі Правила) 

нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою 
території населеного пункту. 

Правила розробляються на підставі Типових правил благоустрою тери-
торії населеного пункту (далі Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і 
затверджуються  відповідними  органами  місцевого  самоврядування. 

Типові правила розробляються та затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері житлово-комунального господарства. 

У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не при-
йнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила. 
Орган місцевого  самоврядування  забезпечує  вільний  доступ населення до 
затверджених Правил. 

2. Правила включають: 
1) порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів 

благоустрою; 
2) вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, 

організацій; 
3) вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою 

територіях загального користування; 
4) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

території; 
5) вимоги до санітарного очищення території; 
6) розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій 

території у числовому значенні; 
7) порядок розміщення малих архітектурних форм; 
8) порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою 

населених пунктів; 
9) інші вимоги, передбачені цим та іншими законами. 
Стаття 40. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених 

пунктів 
1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здій-

снюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими 
органами. 

2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 
виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі 
організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 
місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за 



підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, 
міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів. 

3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів 
здійснюється шляхом: 

1) проведення перевірок території; 
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; 
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених 

пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення 
відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій; 

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої 
об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благо-
устрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту. 

4. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів 
затверджується відповідною сільською, селищною або міською радою на 
підставі Типового положення, яке затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
житлово-комунального господарства. 

Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у  сфері 
благоустрою населених пунктів. 

 
IV. Відповідно до пунктів 5-7 статті 30 Закону  України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»  до відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад належать: 

5)вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних  
вод; здійснення контролю за якістю питної води; 

6)вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкод-
ження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин; 

7)організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 
засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 
підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності, а також 
населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 
організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 
місць відпочинку громадян. 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських 
рад 

42) затвердження  в установленому порядку місцевих містобудівних 
програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 
містобудівної документації; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благо-
устрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на ринках… 

 



V.Стаття 21 Закону України «Про відходи». Органи місцевого 
самоврядування у сфері поводження з  відходами забезпечують: 

а) виконання вимог законодавства про відходи; 
б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених 

пунктів; 
в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі 

відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 
організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; 

г) затвердження місцевих і регіональних програм  поводження  з відхо-
дами та контроль за їх виконанням; 

д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами; 

е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів 
поводження з відходами; 

є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 
знаходяться на їх території, в межах компетенції; 

з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним 
поводженням з відходами на своїй території; 

и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів; 
і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, 

створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до 
збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;  

й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць 
чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів; 

м) здійснення  контролю  за додержанням  юридичними  та  фізичними 
особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами 
відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопо-
рушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у 
разі порушення законодавства про відходи.  

Органи  місцевого  самоврядування  приймають  рішення  про   відвід 
земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів повод-
ження з відходами. 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
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; 

небезпечні відходи  - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологіч-
ні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити  
значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я 
людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;  

виробник відходів  - фізична або юридична особа, діяльність якої 
призводить до утворення відходів; 



поводження з відходами  - дії, спрямовані на запобігання утворенню 
відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, 
перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;  

збирання відходів  - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням 
і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включа-
ючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення; 
зберігання відходів тимчасове розміщення відходів у  спеціально відведених 
місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення); 

оброблення (перероблення) відходів  - здійснення  будь-яких техноло-
гічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи  біологічних 
властивостей відходів, з метою підготовки їх до  екологічно безпечного 
зберігання, перевезення, утилізації чи видалення; 

перевезення  відходів  - транспортування  відходів від місць їх утворе-
ння або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення; 

утилізація відходів  - використання відходів як вторинних матеріаль-
них чи енергетичних ресурсів; 

видалення відходів  - здійснення  операцій з відходами, що не призво-
дять до їх утилізації; 

знешкодження відходів  - зменшення  чи усунення  небезпечності від-
ходів шляхом механічного, фізико-хімічного  чи біологічного оброблення; 

захоронення відходів  - остаточне розміщення відходів при їх 
видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб 
довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів; 

об'єкти поводження з відходами  - місця  чи об'єкти, що використову-
ються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, 
утилізації, видалення, знешкодження та захоронення  відходів;  

відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця  розміщення від-
ходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на вико-
ристання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами;  

операції поводження з відходами -  збирання, перевезення, зберіган-
ня, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знеш-
кодження і захоронення відходів; 

розміщення відходів  - зберігання та захоронення відходів у спеціаль-
но відведених для цього місцях чи об'єктах;  

власник відходів -  фізична або юридична особа, яка відповідно до 
закону володіє, користується і розпоряджається відходами; 

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; 



тверді відходи  - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, 
товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за 
призначенням;  

рідкі відходи  - побутові відходи, що утворюються у будинку за від-
сутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у 
вигрібних ямах;  

послуги з вивезення побутових відходів -  збирання, зберігання  та 
перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті 
згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого само-
врядування;  

послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів  - здійсне-
ння  будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, 
хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підго-
товки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи 
видалення;  

послуги із захоронення побутових відходів  - послуги з остаточного 
розміщення побутових відходів після їх перероблення  (оброблення) у 
спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довго-
строковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та 
здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;  

Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища 

е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про 
обсяги утворення та поводження з відходами; 

і) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з 
відходами; 

н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за 
погодженням  з державною санітарно-епідеміологічною службою України; 

с) розроблення та впровадження систем поводження з  відходами.  
Стаття 23 -1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами 

а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади 
у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог еколо-
гічної безпеки; 

б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами; 

д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погод-
женням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Стаття 23 -2. Компетенція центрального органу виконавчоївлади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 



використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері повод-
ження з відходами: 

а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами; 

б) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення  та 
утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів; 

в) перевезення небезпечних відходів територією України та за транс-
кордонним перевезенням відходів; 

ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкод-
ження, видалення, захоронення відходів; 

д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що 
утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилі-
зуються, знешкоджуються та видаляються, подання  відповідної статистичної 
звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів; 

е) дотримання вимог нормативно-технічної  і технологічної доку-
ментації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції 
(крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням; 

Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення, у сфері поводження з відходами: 

а) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за 
дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під 
час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також забезпечення у 
стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо 
поводження з відходами вимог безпеки для здоров'я людини; 

б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров'я людини від 
негативного впливу відходів; 

в) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-
кошторисної  документації з метою визначення місць розташування та 
техніко-економічного обгрунтування проектів будівництва, розширення, 
реконструкції об'єктів поводження з відходами; 

Стаття 25. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері  житлово-комунального 
господарства, у сфері поводження з відходами 

а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими 
відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері повод-
ження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з 
побутовими відходами; 

б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері 
поводження з побутовими відходами; 

е) встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики усфері охорони 
навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та 



епідемічного благополуччя населення, порядку розроблення, погодження та 
затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; 

є) затвердження за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, правил експлуатації утримання об'єктів 
поводження з побутовими відходами. 

Стаття 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів 
Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог 

екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використа-
ння відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення). 

На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів скла-
дається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код 
відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та 
якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи 
об'єктів зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та 
безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів. 

Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законо-
давством вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливо-
сті утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя  населення. 

Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених 
органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та 
природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення опера-
цій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість 
відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворе-
ння, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених 
умов їх зберігання. 

Визначені для зберігання та видалення відходів місця чи об'єкти пови-
нні використовуватися лише для відходів, заявлених на одержання дозволу 
на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

Забороняється змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких 
в Україні існує відповідна технологія. 

Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у 
тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст та інших 
населених пунктів, на територіях природнозаповідного фонду, на землях 
природоохоронного, оздоровчого,  рекреаційного  та  історико- культурного 
призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних 
об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього 
природного середовища таздоров'я людини.  

Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами 
Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних 
норм, стандартів і правил. 

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території 
здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом 



місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспор-
тними засобами. 

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального 
користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця 
проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, 
урнами для побутових відходів. 

Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками 
згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверд-
жується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері житлово-комунального господарства. 

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів 
мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів. 

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 небезпеч-
ними відходами. 

Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладна-
ними транспортними засобами. Орган місцевого самоврядування на конкур-
сних засадах визначає  виконавця послуг з перевезення побутових відходів з 
певної  території  населеного пункту. 

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально 
обладнаних для цього полігонах/звалищах. 

Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні 
цілі з метою одержання теплової та/або електричної  енергії. 

Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами.Особи, 
винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміні-
стративну, цивільну чи кримінальну відповідальність 

VI. Моніторинг довкілля здійснюється відповідно до повноважень 
(пункт 8) постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 
„Положення про державну систему моніторингу довкілля”. 

  VII. Державні санітарні норми та правил утримання тери-
торій населених місць, затверджені наказом МОЗ України  від 17.03.2011 
№145.  

1.1. У цих Державних санітарних нормах та правилах утримання тери-
торій населених місць (далі Санітарні норми) терміни вживаються у такому 
значенні: 

вигрібна яма (вигріб) -  інженерна споруда у вигляді поглиблення в 
землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та 
зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно 
прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів; 



контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер)  - 
металева або пластикова ємність, призначена для збирання та зберігання 
побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами державних стандартів; 

органічна складова побутових відходів  - залишки побутових відхо-
дів (продуктів харчування, паперу, текстилю тощо), що складаються з 
органічних речовин, які піддаються процесам біологічного розпаду (гниття); 

планово-подвірна система збирання побутових відходів  - система, 
за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об'єкти 
поводження з відходами для їх подальшого оброблення (перероблення), 
утилізації, знешкодження чи захоронення; 

планово-поквартирна система збирання побутових відходів  - си-
стема, яка не передбачає наявності контейнерів, а споживач самостійно 
завантажує побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком; 

планово-регулярна система санітарного очищення -  система сані-
тарного очищення, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення 
побутових відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення), 
утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені у 
Санітарних нормах; 

помиї рідкі - відходи, що утворюються під час прання, умивання, 
миття посуду та прибирання приміщень, приготування їжі та можуть містити 
залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо); 

прибирання об'єктів благоустрою  - захід санітарного очищення, що 
передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побуто-
вих відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо; 

санітарне очищення територій населених місць (санітарне очище-
ння)  - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних  та 
госпо-дарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення 
(перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що 
утворилися в населених місцях, а також прибирання об'єктів благоустрою з 
метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності 
на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь; 

складова побутових відходів, що не підлягає утилізації - залишки 
побутових відходів, що не можуть бути використані як вторинний матеріа-
льний чи енергетичний ресурс; 

схема санітарного очищення  - документ, у якому містяться графічні 
та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з 
санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, 
оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоро-
нення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, 
необхідної  кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, 
доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення 
об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, 
орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів; 



утилізатор (подрібнювач) залишків харчових продуктів пристрій 
для оброблення (перероблення) побутових відходів шляхом подрібнення 
залишків харчових продуктів та видалення їх у систему водовідведення. 

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законами 
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення",  "Про благоустрій населених пунктів" , "Про відходи" , "Про житло-
во-комунальні  послуги"   та іншими актами законодавства. 

1.2. Санітарні норми встановлюють вимоги до санітарного очищення 
територій населених місць, а також правила виконання робіт з належного 
прибирання об'єктів благоустрою. 

Вимоги Санітарних норм не поширюються на сферу поводження з від-
ходами, пов'язаними з виробничою діяльністю підприємств, які потребують 
спеціальних методів і засобів поводження з ними. 

1.3. Дія Санітарних норм поширюється на відносини, що виникають у 
сфері благоустрою населених пунктів та поводження з відходами, та вони є 
обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 
власності та підпорядкування і громадянами. 
 
Начальник  Управління  державного нагляду  
за  дотриманням  санітарного законодавства   Н.Клімчук 


