
                                                                                       
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від   24 червня  2016 року                                                                            № 12/14 - 16 

м. Бурштин 

 

 

 

Про проект «Про затвердження в новій редакції  

«Правила благоустрою та санітарного утримання  

територій міста Бурштин і села Вигівка»» 

 

 

З метою забезпечення належного стану благоустрою та санітарного утримання 

територій міста Бурштин і села Вигівка, відповідно до ст. 10 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити в новій редакції Правила благоустрою та санітарного утримання 

територій міста Бурштин і села Вигівка (додається). 

 

2. Рішення міської ради від 28 липня 2006 року № 4/04-06 «Про Правила 

благоустрою та утримання територій міста Бурштин», 5 жовтня 2006 року № 5/05-06 «Про 

Правила благоустрою та утримання територій міста Бурштин» вважати такими, що 

втратили чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову постійної комісії 

ради з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т. Попика та першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                           Роксолана Джура 

  



Додаток до рішення міської ради 

« Про проект «Про затвердження в новій редакції  

«Правила благоустрою та санітарного утримання  

територій міста Бурштин і села Вигівка»» 

 

 

ПРАВИЛА 

благоустрою та санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка 

 

І. Загальні положення 

1.1. Правила благоустрою та санітарного утримання територій міста Бурштин і села 

Вигівка (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок 

благоустрою та санітарного утримання об’єктів благоустрою міста Бурштин і села 

Вигівка, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади 

благоустрою населених пунктів. 

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності 

людини, і є обов’язковими для виконання на територіях міста Бурштин і села Вигівка 

усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами 

самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без 

громадянства. 

1.3. Правила розроблені керуючись Законами України:  

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про благоустрій населених пунктів»; 

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 

- «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- «Про житлово-комунальні послуги»; 

- «Про відходи»; 

- «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»; 

- «Про основи містобудування»; 

- «Про планування та забудову території»; 

- «Про дорожній рух»;  

- «Про рекламу»; 

- «Про охорону культурної спадщини»; 

- а також Кодексами України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в сфері благоустрою. 

 

ІІ. Визначення термінів 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, 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 міста Бурштин і села Вигівка з  метою  її  раціонального  

використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і  

відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; 

заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального  

використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з 

урахуванням особливостей їх використання; 

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 міста 

Бурштин і села Вигівка; 

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до 

генерального плану міста Бурштин і села Вигівка, іншої містобудівної документації, 

правил благоустрою території міста Бурштин і села Вигівка, а також санітарне очищення 

території, її озеленення, збереження та  відновлення об'єктів благоустрою; 

вулично-дорожня мережа -  призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа 

вулиць, доріг, внутрішньо-квартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні 

доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для 

паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними 

засобами організації дорожнього руху; 

балансоутримувач – спеціально уповноважені на конкурсних засадах державними чи 

місцевими органами влади підприємства і організації, які відповідають за утримання та 

експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства;  

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на 

підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної 

ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та 

споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення 

житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів 

(орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному 

будинку; 

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. Відповідно до чинного законодавства 

надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки котра може бути 

передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного 

Кодексу України; 

рекреаційна зона – спеціально виділена генеральним планом і організована територія в 

місті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення; 

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і 

штучного походження на визначеній території міста Бурштин і села Вигівка; 

озеленення – здійснення заходів щодо садіння дерев, кущів, влаштування газонів і 

квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації 

сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, 

санітарно-гігієнічного або ландшафтного оформлення території та здійснення 

природоохоронних заходів; 

утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням 

агротехнічних  заходів, що сприяють нормальному ростові; 

охорона зелених насаджень – система адміністративно-правових, організаційно-

господарських,                          економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних 

заходів, спрямованих на збереження,  відновлення або покращання виконання зеленими 

насадженнями відповідних функцій; 

пошкодження зелених насаджень – надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, 

гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх 

росту; 

знищення зелених насаджень – пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення 

росту; 

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; 

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; 

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; 

послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення побутових 

відходів; 

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  довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів; 

сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними 

властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками 

тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення; 

джерело утворення побутових відходів – об'єкт, на якому утворюються побутові відходи 

(житловий  будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка); 

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної 

мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують 

території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання 

забудови – визначені в містобудівній документації - межі розташування будинків і споруд 

відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших 

територій. 

 

ІІІ. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою та санітарного утримання 

територій міста Бурштин і села Вигівка 

 

3.1. Суб'єктами у сфері благоустрою та санітарного утримання територій є органи 

державної влади та Бурштинська міська рада, підприємства, установи, організації, органи 

самоорганізації населення, громадяни. 

 

3.2. 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 благоустроюта 

санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка, інших вимог, 

передбачених законодавством. 

 

3.3.  До об’єктів благоустрою належать: 

3.3.1. Території загального користування: 

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – 

пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, 

меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;  

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;  

г) вулиці,  дороги, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;  

ґ) кладовища;  



д) пляжі;  

е) інші території загального користування. 

3.3.2. Прибудинкові території; 

3.3.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій; 

3.3.4. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території 

відповідно до рішення міської ради. 

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста Бурштин і 

села Вигівка. 

3.4. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:  

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;  

- 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 територіях;  

- будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;  

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;  

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;  

- будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;  

- комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, 

штучні паркові водоспади;  

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;  

- малі архітектурні форми;  

- інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами; 

3.5. Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта 

благоустрою.  

До малих архітектурних форм належать:  

- альтанки, павільйони, навіси;  

- паркові арки (аркади) і колони (колонади);   

- вуличні вази, вазони і амфори;  

- декоративна та ігрова скульптура;  

- вуличні меблі (лавки, лави, столи);   

- сходи, балюстради;   

-  паркові містки;   

- огорожі, ворота, ґрати;    

- інформаційні стенди, дошки, вивіски;    

- інші елементи благоустрою, визначені законодавством.  

3.6. Розміщення  малих  архітектурних форм здійснюється відповідно до ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів» за  рішенням  власника  об’єкта  благоустрою  з 

дотриманням  вимог  законодавства,  державних  стандартів,  норм і правил. 

 

ІV. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою 

міста Бурштин і села Вигівка 

 

4.1. Громадяни у сфері благоустрою міста Бурштин і села Вигівка мають право: 

4.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста Бурштин і села Вигівка. 

4.1.2. Брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території міста 

Бурштин і села Вигівка. 

4.1.3. Вносити на розгляд Бурштинської міської ради пропозиції з питань благоустрою. 

4.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про 

затвердження Правил благоустрою та санітарного утримання територій міста Бурштин і 

села Вигівка, та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту. 



4.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста Бурштин і села Вигівка, 

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. 

4.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у випадку, якщо невиконання 

таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян. 

4.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи 

здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів 

благоустрою. 

4.2. Громадяни у сфері благоустрою міста Бурштин і села Вигівка зобов’язані: 

4.2.1. Утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у 

їх власності або користуванні (додержуватися вимог чинного законодавства про охорону 

довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з 

встановленням земельних сервітутів та охоронних зон). 

4.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою та санітарного утримання територій міста 

Бурштин і села Вигівка. 

4.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста 

Бурштин та села Вигівка. 

4.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням 

законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 

4.2.5. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими 

тваринами. 

4.2.6. Допускати на об’єкти благоустрою,  що перебувають у їх власності або 

користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

 

V. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій 

та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою  

міста Бурштин і села Вигівка 

 

5.1. Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти підприємницької діяльності у 

сфері благоустрою міста Бурштин і села Вигівка мають право: 

5.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста Бурштин 

і села Вигівка та заходів з благоустрою їх територій. 

5.1.2. Брати участь в обговоренні проектів  нормативно-правових актів з питань 

благоустрою міста Бурштин і села Вигівка. 

5.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою та 

санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка, або призводять до її 

нецільового використання. 

5.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у випадку, якщо невиконання 

таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну 

юридичної особи. 

5.1.5. Вносити на розгляд Бурштинської міської ради пропозиції щодо поліпшення 

благоустрою міста Бурштин і села Вигівка. 

5.2. Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти підприємницької діяльності, у 

сфері благоустрою міста Бурштин і села Вигівка зобов’язані: 

5.2.1. Утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що 

перебувають у їх власності або користуванні, а також прилеглу  до  цих  об’єктів  

територію на віддалі 10 метрів довкола будівель і споруд, а також на орендованій або 

відведеній ділянці для спорудження цих будівель. 



5.2.2. 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. 

5.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку. 

5.2.4. Виключно у відповідності до затверджених проектів розташовувати на території 

об'єкта благоустрою будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, 

спортивного та іншого призначення. 

5.2.5. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до 

затвердженого паспорту фасаду. 

5.2.6. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально 

обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати 

забруднення території міста при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів. 

5.2.7. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та 

утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні 

щити з зазначенням організації - виконавця, відповідального за проведення робіт, строку її 

закінчення, номеру телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію. 

5.2.8. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та 

вивіски на службових, виробничих та інших будівлях. 

5.2.9. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до 

каналізаційної мережі, а при її відсутності - в спеціальні резервуари. 

5.2.10. Дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм. 

5.2.11. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо ремонту 

чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та 

інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг. 

5.2.12. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його 

технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період. 

5.2.13. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати 

збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання. 

5.2.14. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або 

користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

5.2.15. В 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. 

5.2.16. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм 

(фарбування не рідше одного разу на рік, очищення по мірі забруднення). 

5.2.17. Розташовувати об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та 

розваг, в тому числі в малих архітектурних формах, на територіях об’єктів благоустрою 

виключно за погодженням із відповідними виконавчими органами Бурштинської міської 

ради та іншими органами державної влади у відповідності до встановленого 

законодавством порядку. 

5.2.18. Здійснювати на закріпленій за ними земельній ділянці та земельній ділянці, яка 

перебуває у приватній власності чи використовується на правах оренди, заходи, 

спрямовані на запобігання занесення або поширення регульованих шкідливих організмів 

(Карантинний організм), та забезпечити їх ліквідацію. 

5.2.19. Виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів», іншими законами України, рішеннями центральних 

органів виконавчої влади та Бурштинської міської ради, цими Правилами, іншими 

нормативно-правовими актами.  



 

VI. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою 

міста Бурштин та села Вигівка 

 

6.1. На об'єктах благоустрою підприємствам, установам, організаціям та іншим суб’єктам 

підприємницької діяльності, а також громадянам забороняється: 

6.1.1. Захаращувати територію міста Бурштин і села Вигівка, власні та прилеглі території 

будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, 

сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами 

виробництва, накопиченням снігу та криги тощо. 

6.1.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не 

передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам. 

6.1.3. Самовільно проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи. 

6.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи 

виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, 

влаштовувати звалища. 

6.1.5. Самовільно складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального 

користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, 

побутові відходи, сміття, будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами 

будівельних майданчиків. 

6.1.6. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих 

побутових відходів. 

6.1.7. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки 

тощо на  будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, невизначених спеціально для 

цього місцях. 

6.1.8. Самовільно розміщувати конструкції, які мають рекламний або інший характер, 

інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони. 

6.1.9. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми (крім випадків 

проведення негайного ремонту при аварійній зупинці) на прибудинкових територіях, 

газонах, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях 

загального користування, крім спеціально обладнаних місць, а також їздити 

автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та 

паркуватися на них. 

6.1.10. Спалювати опале листя, сміття, гілки, побутові, промислові та інші відходи на 

території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та 

майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших 

територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та 

споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування 

та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами. 

6.1.11. Здійснювати миття транспортних засобів на прибудинкових територіях, тротуарах, 

у парках і скверах, на пляжах та в інших місцях масового відпочинку, а також 

здійснювати прання білизни, купання тварин в санітарній зоні водойм, біля криниць та 

водозбірних колонок. 

6.1.12. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків. 

6.1.13. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, 

інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах. 

6.1.14. Витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати 

предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом 

зливання води. 

6.1.15. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для 

цього місцях. Суворо забороняється вигулювати собак на дитячих майданчиках, на 

територіях закладів охорони здоров’я, освіти та спорту. Вигулювати собак без наморднику 



та повідця дозволяється тільки за умов дотримання заходів, які забезпечують  безпеку  

людей  та  інших тварин. Власники  домашніх  тварин зобов’язані не допускати 

забруднення тваринами територій об’єктів благоустрою, прибирати екскременти своїх 

тварин в усіх випадках. 

6.1.16. Самовільно переобладнувати балкони, лоджії, фасади будівель, споруд, огорожі та 

їх елементи. 

6.1.17. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір'ях, 

вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню 

водопровідних, каналізаційних та інших мереж. 

6.1.18. Виливати рідкі відходи та влаштовувати випуски господарчих стоків на території 

загального користування міста та у водойми. 

6.1.19. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених для цього 

місцях. 

6.1.20. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, 

скверах та інших територіях загального користування. 

6.1.21. Складувати відходи на території міста, на схилах річок та інших водойм, а також в 

місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, 

садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам'ятках культурної та історичної 

спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на 

прибудинкових територіях, дитячих майданчиках. 

6.1.22. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, 

кидати сміття, пісок, тощо. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у 

зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до 

міської водопровідно-каналізаційної системи без відповідного дозволу  не допускається. 

Категорично забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до 

приватних домоволодінь. 

6.1.23. Самовільно 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. 

6.1.24. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони, зносити 

аварійні та сухостійні насадження. 

6.1.25. Самовільно встановлювати малі архітектурні форми, об'єкти зовнішньої реклами. 

6.1.26. Самовільно встановлювати металеві гаражі та інші збірно-розбірні конструкції, 

укріплювати тимчасові споруди фундаментом. 

6.1.27. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг міста Бурштин та села Вигівка 

забороняється: 

- розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними 

державними будівельними нормами і правилами; 

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів; 

- скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, 

зелені насадження; 

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; 

- скидати промислові, господарські і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку; 

- самовільно виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу, якщо це 

передбачено Законом. 

6.1.28. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, заборонені цими Правилами та законодавством 

України. 

 

VІІ. Утримання зелених насаджень 

на територіях міста Бурштин та села Вигівка 

 



7.1. Утримання зелених насаджень здійснюється у відповідності до вимог Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів» та Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 105. 

7.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста Бурштин і 

села Вигівка 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 підприємств та своєчасно видалені. 

У разі несвоєчасного видалення  насаджень в охоронних зонах, коли дерева біля кореневої 

шийки досягли діаметра 5 см і більше, їх відновна вартість стягується в установленому 

порядку. 

7.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а 

також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів 

державного або міського бюджетів залежно 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 відповідно до нормативів, 

затверджених у встановленому порядку. 

 

7.4. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до «Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045. 

7.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, 

видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, 

знищення бур’янів в межах міста Бурштин і села Вигівка є: 

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих 

об'єктів; 

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих до них територіях – 

відповідні установи, організації, підприємства; 

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи 

власники цих територій; 

- на безхазяйних територіях, пустирях – Бурштинська міська рада;  

- у приватних садибах і прилеглих до них територіях – їх власники або користувачі. 

7.6. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а 

також у випадку, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи 

майну громадян (юридичних осіб), видалення пошкоджених дерев або кущів чи їх частин 

може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на 

власній та закріпленій території негайно власними силами або спеціалізованими 

підприємствами згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи та з подальшим 

оформленням акту обстеження зелених насаджень. 

7.7. Охорона зелених насаджень міста Бурштин і села Вигівка є громадським обов’язком 

кожного мешканця. Усі громадяни, що відвідують парки, сквери та інші місця загального 

відпочинку повинні бережливо відноситись до зелених насаджень. 

7.8. На території розташування зелених насаджень забороняється: 

7.8.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в 

установленому порядку; 

7.8.2. складувати будь-які матеріали, влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду; 

7.8.3. влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські 

площадки на газонах та зелених зонах; 

7.8.4. самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, 

павільйони, кіоски тощо; 



7.8.5. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, 

прикріплювати рекламні щити, електропроводи, та інші предмети, наклеювати об’яви, 

рекламу; 

7.8.6. добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені 

насадження будь-яким способом, рвати квіти, витоптувати газони, квітники; 

7.8.7. надрізувати, вирубувати або пересаджувати дерева і кущі при проведенні 

будівельних, монтажних чи будь-яких інших робіт без дозволу міської ради та 

погодження місцевого органу охорони довкілля. 

7.9. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені 

насадження, забудовник: 

- огороджує дерева на території будівництва; 

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг,  тротуарів, асфальтування дворів 

тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних 

дерев; 

- копає канави  глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів 

на віддалі не менше 2 м від дерева  та  1,5  м від чагарника; 

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев; 

- зберігає верхній   родючий   шар  ґрунту  на  всій  території забудови,  організовує його 

зняття,  складування  та  залишає  для подальшого використання чи передачі 

спеціалізованому підприємству, визначеному  місцевим  органом  влади  для  

використання  під  час створення зелених насаджень; 

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і  механізмів  на  

відстані  не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника. 

 

VІІІ. Організація прибирання та санітарне очищення 

території міста Бурштин і села Вигівка 

 

8.1. Система санітарної очистки та прибирання території міста Бурштин і села Вигівка 

передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та 

захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із 

житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського 

харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; 

вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території міста Бурштин та села 

Вигівка) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий 

періоди територій місць загального користування (проїздів, тротуарів, внутрішньо-

квартальних проїздів та дворових територій, зон зелених насаджень, пляжів, ринків, 

парків, інших об'єктів благоустрою). 

8.2. Збирання і вивезення відходів, очистка території в міста Бурштин і села Вигівка 

регулюються Законом України «Про відходи», Санітарними правилами утримання 

територій населених місць, рішеннями виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

щодо збирання і вивезення твердих побутових відходів (Правила поводження з твердими 

побутовими відходами в м. Бурштин та с. Вигівка), іншими нормативно-правовими 

актами. 

8.3. Для забезпечення належного санітарного рівня території міста Бурштин і села Вигівка 

шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також 

дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація робіт по 

прибиранню, санітарній очистці та благоустрою території покладається як на 

спеціалізовані комунальні підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації 

незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, які є суб'єктами 

благоустрою. 

8.4. Планове прибирання проїжджої частини вулиць та площ з удосконаленим покриттям 

здійснюється організаціями, визначеними згідно чинного законодавства. Прибирання 



тротуарів та дворових територій будинків, які знаходяться на балансі підприємств, 

відомств та кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в межах, 

визначених технічним паспортом будівель та в межах закріплених територій, 

здійснюється силами й коштами відповідних житлово-експлуатаційних дільниць, 

підприємств, відомств, кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків. 

8.5. Прибирання вулиць, дворів, площ, мостів, тротуарів, газонів, скверів, парків та 

прилеглих до них територій, ринків, вільних земельних ділянок здійснюються 

підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у віданні яких 

вони знаходяться, а також громадянами, які мають будинки на правах приватної 

власності. 

8.6. Керівники підприємств та організацій, власники і балансоутримувачі мереж електро- 

та водопостачання, газопроводів та інших мереж, що мають санітарно-захисні зони, 

повинні утримувати їх в належному санітарному стані. 

8.7. Щоб не створювати перешкоди техніці підчас прибирання вулиць і вивезення твердих 

побутових відходів забороняється власникам транспортних засобів залишати їх на довгий 

час (з 8.00 до 17.00 год.) на проїжджій частині вулиць. 

8.8. Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків, 

зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території на віддалі 10 метрів довкола 

будівель і споруд, а також на орендованій або відведеній ділянці для спорудження цих 

будівель, регулярно проводити роботи по знищенню карантинних рослин і бур’янів, 

своєчасно проводити покіс трави на вказаних територіях. 

8.9. Території садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, лісопарків, території 

кладовищ та прилеглі до них тротуари та проїзди прибираються й підтримуються в 

належному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться. 

8.10. Прибирання і утримання пунктів зупинки пасажирського транспорту здійснюється 

організаціями та підприємствами, у віданні яких знаходяться дані ділянки та прилеглі до 

них території у радіусі 15 м. 

Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів 

здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами). 

8.11. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих 

та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів дощової та зливної каналізації, 

зливостоків проводиться балансоутримувачем; на території підприємств та організацій - 

цими підприємствами, організаціями; на території приватного сектору - домовласниками. 

Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами. 

8.12. Громадські туалети повинні утримуватися в належному стані підприємствами та 

організаціями, у віданні яких вони знаходяться.  

8.13. Залишати на вулиці побутове сміття, забруднювати територію міста Бурштин і села 

Вигівка при перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи в 

каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину дороги, складувати будівельні 

матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи та сміття на вулицях, проїздах 

та у невстановлених місцях забороняється. 

8.14. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та 

відновлюваних робіт зобов'язані прибирати надані під забудови території та на прилеглих 

до будівельних майданчиків території по периметру на відстані 15 метрів від залишків 

будівельних матеріалів, зайвого ґрунту та будівельного сміття в процесі роботи протягом 

усього періоду будівництва до здачі об'єкта в експлуатацію та забезпечувати вивіз 

відходів на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами. Будівельні 

майданчики повинні бути огороджені огорожами. 

8.15. З метою запобігання засмічення територій міста Бурштин і села Вигівка, скверів, 

парків, зон відпочинку та місць масового відвідування громадян, які знаходяться у віданні 

Бурштинської міської ради встановлюються однотипні урни: 



- на тротуарах центральних вулиць, алей, площ – через кожні 50 метрів; 

- на інших вулицях – через кожні 100 метрів. 

Крім того, урни встановлюються: 

- підприємствами, організаціями  (орендарями або забудовниками) навпроти своїх споруд, 

як правило, біля входу та виходу; 

- торгуючими організаціями - біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля 

наметів, ларьків, павільйонів та  інше; 

- підприємствами та організаціями у скверах, зонах масового відпочинку, у парках, у 

віданні яких вони знаходяться; 

- установами освіти, охорони здоров'я - біля входу та виходу на закріплених територіях. 

Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття 

щоденно. 

8.16. Побутове сміття і харчові відходи повинні зберігатися в сміттєзбірниках і 

контейнерах, які відповідають санітарним вимогам. 

8.17. Рідкі нечистоти в не каналізованих будинках збираються в водонепроникні вигрібні 

(помийні) ями з люками, вбудованими так, щоб у них не проникали дощові води. 

8.18. Під'їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати 

вільний під'їзд спецмашин. Відповідальність за благоустрій та санітарний стан 

майданчиків і під'їздів до них, справність сміттєзбірників в дворах несе виконавець послуг 

з вивезення побутових відходів. 

8.19. Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами, в тому числі 

на підставі договорів, спеціально обладнаним транспортом. 

8.20. Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнери для збору твердих 

побутових відходів, і прилеглих до них територій здійснює виконавець послуг з вивезення 

побутових відходів. 

8.21. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям 

проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення. 

8.22. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно 

вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які 

проводять ремонт, на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами. 

8.23. Правила прибирання та санітарного очищення території міста Бурштин і села 

Вигівка в період з 15 квітня по 15 листопада: 

8.23.1. Організації з обслуговування житла та прибудинкових територій, підприємства, 

установи, у віддані яких перебувають об’єкти благоустрою, а також власники приватних 

будинків у період з 15 квітня по 15 листопада повинні здійснювати прибирання 

закріплених за ними територій до 14.00 год. Залежно від погодних умов цей порядок може 

бути змінений розпорядженням міського голови. 

8.23.2. Вивіз сміття здійснювати з  8.00 до 17.00 год. 

8.23.3. Прибирання місць масового перебування людей – території ринків, торгівельних 

зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня. 

8.23.4. Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, 

розташованих в одному рівні з проїзною частиною, здійснюють підприємства, на балансі 

яких знаходяться дорожні покриття або зазначені об’єкти. 

8.24. Правила прибирання та санітарного очищення території міста Бурштин і села 

Вигівка з 15 листопада по 15 квітня: 

8.24.1. У період з 15 листопада по 15 квітня повинно проводитися прибирання території, 

розчищення від снігу та льоду. Залежно від погодних умов цей порядок може бути 

змінений розпорядженням міського голови. Як правило, ці роботи повинні проводитися до 

початку руху громадського транспорту і у міру необхідності протягом дня. 

8.24.2. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється 

балансоутримувачами техніки в термін до 01 листопада поточного року. До цього часу в 

місті Бурштин і селі Вигівка повинні бути завершені роботи з підготовки місць для 



приймання снігу (снігозвалища). Території розміщення звалищ снігу в обов’язковому 

порядку повинні бути погоджені з виконавчим комітетом міської ради. 

8.24.3. Організації, що відповідають за прибирання територій міста Бурштин і села 

Вигівка, у термін до 01 листопада поточного року повинні забезпечити завезення, 

заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів (посипкових 

матеріалів). 

8.24.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах й інших зелених 

зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на 

заздалегідь підготовлені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених 

насаджень і забезпечення відтоку талих вод. 

8.24.5. Технологія і режими проведення робіт на проїжджій частині вулиць, проході 

тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і 

пішоходів незалежно від погодних умов. 

8.24.6. Обробка проїзної частини доріг, усередині дворових асфальтових покриттів, 

зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися 

відразу з початком снігопаду. 

8.24.7. Забороняється: 

- переміщати на проїжджу частину доріг та вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок, 

дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, 

тимчасових об’єктів обслуговування населення; 

- застосовувати технічну сіль як протиожеледний реагент на тротуарах, у парках, скверах, 

дворах і інших пішохідних зонах; 

- перекидати і збирати забруднений  і засолений сніг, а також відколи льоду на газони, 

квітники та інші зелені насадження.  

8.24.8. Перш за все, очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки 

для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки 

громадського транспорту і т. д. 

8.24.9. Вивіз снігу з вулиць повинен здійснюватися на спеціальні майданчики, 

підготовлені і погодженні заздалегідь. Місця тимчасового складування снігу після 

сніготанення повинні бути очищені і впорядковані. 

8.24.10. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищенні від снігу і ожеледі 

до асфальту. При виникненні ожеледиці здійснюється обробка піском і гран шлаком 

фракції до 5 мм. 

8.24.11. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньо квартальних проїздів, 

дозволяється складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному 

проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень 

при складуванні снігу. Складування снігу на між будинкових територіях повинно 

передбачати відведення талих вод. 

 

IX. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами 

на території міста Бурштин та села Вигівка 

 

9.1. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до Закону України 

«Про відходи», державних норм, стандартів і Правил поводження з твердими побутовими 

відходами в м. Бурштин та с. Вигівка. 

9.2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення 

побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка 

визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких 

послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. 

9.3. Збирання та перевезення побутових відходів у межах певної території здійснюються 

юридичною особою, яка уповноважена на це Бурштинською міською радою, спеціально 

обладнаними для цього транспортними засобами. 



9.4. 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. 

9.5. 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 населених пунктів і проведення 

масових заходів влаштовуються контейнерні майданчики, урни для побутових відходів. 

9.6. Роздільне збирання побутових відходів є пріоритетним напрямком санітарного 

очищення та є обов'язковим на території міста Бурштин і села Вигівка, та здійснюється їх 

власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка 

затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального 

господарства. 

9.7. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися 

окремо від інших видів побутових відходів. 

9.8. 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. 

9.9. 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). 

9.10. На період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні 

змагання тощо) місця їх проведення  додатково забезпечують контейнерами для 

зберігання побутових відходів та санітарно-технічними приладами (туалети, 

умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких 

відходів з розрахунку на чисельність громадян, які беруть участь у заходах за нормами 

утворення відходів і водоспоживання. 

9.11. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів на території міста Бурштин і 

села Вигівка заборонено, дозволяється лише на спеціально призначених для цього 

підприємствах чи об'єктах. 

9.12. Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою 

одержання теплової та/або електричної енергії. 

9.13. Вивіз твердих та рідких побутових відходів безпосередньо на поля, городи та землі 

іншого призначення заборонено. 

9.14. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для 

цього полігонах/звалищах. 

 

Х. Утримання та ремонт тимчасових об’єктів обслуговування населення, 

малих архітектурних форм на території міста Бурштин та села Вигівка 

 

10.1. Розміщення й встановлення малих архітектурних форм і елементів зовнішнього 

благоустрою, встановлення декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, опорних 

стовпів допускається за погодженням з виконавчим комітетом Бурштинської міської ради, 

а на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичного 

ареалу (історичної частини) міста – за дозволом органів охорони культурної спадщини. 

10.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх 

майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об’єктів 

обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі, здійснюється за 

погодженням з виконавчим комітетом Бурштинської міської ради та у порядку 

визначеним законодавством України. 



10.3. Суб’єкти підприємництва зобов’язані тримати у зразковому порядку тимчасові 

об’єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній 

поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорта 

оздоблення фасадів, узгодженого з виконавчим комітетом Бурштинської міської ради, 

також органами охорони культурної спадщини. 

10.4. Фарбування тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних 

форм повинно здійснюватись не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом 

належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності. 

10.5. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно 

здійснюватись не рідше одного разу на рік. 

10.6. Власники тимчасових об’єктів обслуговування населення зобов’язані: 

- робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не 

рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення 

– у міру необхідності; 

- установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на 

день; 

- укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз твердих побутових відходів; 

- у міру забруднення, але не рідше одного разу на день, робити прибирання власної і 

прилеглої території; 

- власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов’язані установити в 

необхідній кількості туалети і обслуговувати їх. 

 

ХI. Утримання фасадів і покрівель на території міста Бурштин та села Вигівка 

11.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або 

на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язані забезпечити своєчасне 

проведення робіт щодо реставрації, ремонту і фарбування фасадів зазначених об’єктів і 

їхніх окремих елементів, а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на 

фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо. 

11.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних 

елементів. 

11.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнанні 

будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, вказівниками номерів під’їздів і 

квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані. 

11.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано 

своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бурульок з обов'язковим додержанням 

запобіжних заходів з метою уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкоджень 

повітряних мереж, світильників і зелених насаджень. 

11.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від 

утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою 

установкою огородження на небезпечних ділянках. 

11.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й 

льоду необхідно вжити попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху 

пішоходів. 

 

ХІІ. Порядок проведення земляних, будівельних, дорожніх робіт 

і робіт з благоустрою на території міста Бурштин та села Вигівка 

 

12.1. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або капітальному ремонту 

підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, підземних будівель, а 

також роботи з благоустрою й встановлення тимчасових об’єктів обслуговування 

населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після погодження з 

виконавчим комітетом Бурштинської  міської ради, а на охоронюваних археологічних 



територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичного ареалу (історичної частини) – з 

органами охорони культурної спадщини. 

12.2. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні 

роботи здійснюються:  

- особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право   користування   

земельною  ділянкою,  у  тому  числі  право земельного сервітуту;   

- у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у 

встановленому законодавством порядку.  

Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з 

обов'язковим  подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством. 

12.3. Дозвіл (ордер) установленого зразка оформляється при проведенні на території міста 

Бурштин та села Вигівка робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням 

існуючого благоустрою при виконанні: 

- розкопування ґрунту під будь-які види робіт та його планування; 

- дорожніх робіт (крім поточного ремонту); 

- встановленні паль, шпунтів, буріння свердловин; 

- встановленні тимчасових або постійних огорож, парканів; 

- встановленні малих архітектурних огорож та тимчасових споруд; 

- розритті дорожніх покритів та тротуарів; 

- встановленні рекламних засобів; 

- інше. 

12.4. При проведенні робіт за аварійних обставин до отримання письмового дозволу на 

виконання земельних робіт: 

- проінформувати виконавчий комітет Бурштинської міської ради про необхідність 

проведення робіт; 

- викликати на місце аварії організації та служби міста Бурштин і села Вигівка, що мають 

підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження (організації, 

підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми 

повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця 

розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання 

робіт, що забезпечують збереження мереж); 

- до виконання робіт огородити місце проведення робіт, встановити тимчасові дорожні 

знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних 

доріг; в темний час доби – місце освітити ліхтарями з червоним світлом у кутах 

огородження; 

- після закінчення робіт негайно прибрати огорожу, виконати благоустрій території та 

протягом 5-10 діб відновити покриття.  

12.5. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому дозволі, 

настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України «Про адміністративні 

правопорушення». 

12.6. Роботи, проведені без дозволу і виявлені представниками комісії по контролю за 

благоустроєм міста Бурштин і села Вигівка та прибудинкової території, повинні бути 

негайно припинені. 

12.7. Одночасно складається протокол про притягнення до адміністративної 

відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій. 

12.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право 

уповноважені особи, що визначаються рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради. 

12.9. Відповідальність за відновлення покриття та просадок дорожнього покриття, 

тротуарів, газонів протягом трьох років несе підприємство, організація та інші суб’єкти 

підприємницької діяльності, яка виконували ці роботи.  



12.10. При проведенні розкопування в місцях, зв’язаних з рухом транспорту і пішоходів, 

повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і 

пішоходів. 

12.11. При проведенні земляних робіт повинно бути виставлено огородження зони робіт із 

вказівкою на щитах оголошень щодо терміну виконання робіт та інформація про 

організацію – виконавця робіт.  

12.12. Повну відповідальність за дорожнє утримання люків, зливового господарства 

несуть керівники підприємств, організацій, служб і відомств, на балансі яких вони 

перебувають. 

 

ХІІІ. Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою 

на території міста Бурштин і села Вигівка 

 

13.1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань 

благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.  

13.2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:  

13.2.1. Протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою. 

13.2.2. Пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:  

а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;  

б) здійсненні ремонту інженерних мереж;  

в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;  

г) прокладанні нових інженерних мереж;  

ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.  

13.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 

13.2.2. Правил, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює 

елементи  благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем 

перераховує на його рахунок суму відновної вартості.  

13.4. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою здійснюється 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 826 «Про 

затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою». 

13.5. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається 

балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою 

затвердженою  Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 03.11.2008 р. № 326 «Про затвердження Методики визначення відновної 

вартості об'єкта благоустрою». 

13.6. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється 

балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних 

об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, 

відновлювальні роботи  проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою. 

 

ХІV. Відповідальність за порушення Правил. 

14.1. При виявленні порушення норм, передбачених цими Правилами, та складанні 

відповідних протоколів і актів винні особи у встановленому чинним законодавством 

порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України  «Про 

адміністративні правопорушення», Законом України «Про відповідальність за 

правопорушення в сфері містобудування». Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання 

вирішується відповідно до вимог Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-

правової відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюється 

відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України, законами України, 

постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів. 



14.2. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до 

відповідальності за  порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів 

притягаються особи, винні у:  

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів;  

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста Бурштин і села Вигівка з порушенням 

затвердженої в  установленому законодавством порядку містобудівної документації та 

державних будівельних норм;  

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та 

санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів 

благоустрою;  

4) порушенні Правил благоустрою та санітарного утримання територій міста Бурштин і 

села Вигівка;  

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного 

призначення;  

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста Бурштин 

і села Вигівка;  

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів 

благоустрою міста Бурштин і села Вигівка;  

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених 

пунктів, крім випадків, передбачених розділом VІІ «Утримання зелених насаджень на 

територіях міста Бурштин та села Вигівка» цих Правил. 

9) забрудненні (засміченні) територій міста Бурштин і села Вигівка;  

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою міста Бурштин і села Вигівка. 

14.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою 

населених пунктів, до відповідальності,  передбаченої законом, не  звільняє  їх  від  

обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього 

законодавства.  

 

ХV. Контроль за виконанням Правил 

15.1. Перевірка виконання вимог, передбачених цими Правилами, складання протоколів 

про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються 

органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством. 

15.2. За адміністративні правопорушення застосовуються стягнення у вигляді штрафу в 

розмірі, передбаченому Кодексом України «Про адміністративні правопорушення».  

15.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні 

правопорушення здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

15.4. Перевірка  стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, 

установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, 

спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок 

територій проводиться відповідними комісіями по контролю за благоустроєм . 

15.5. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому 

вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення. 

15.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, 

власником, орендарем. 

15.7. У випадку відмови від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі 

не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін настає відповідальність, 

передбачена  чинним законодавством та даними Правилами.  

15.8. У випадку виявлення порушень уповноважені особи, які визначаються рішенням 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради, складають на правопорушника 



протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради.  

15.9. Громадський контроль у сфері благоустрою міста Бурштин і села Вигівка 

15.9.1. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється 

громадськими  інспекторами благоустрою міста Бурштин і села Вигівка згідно з 

положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-

комунального господарства.  

15.9.2. Громадські інспектори благоустрою міста Бурштин і села Вигівка:  

 1) беруть участь у проведенні спільно з членами комісії по контролю за благоустрою 

рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями  та  

громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;  

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері 

благоустрою міста Бурштин і села Вигівка та подають їх на розгляд адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради, а також правоохоронним 

органам для притягнення винних до відповідальності;  

3) надають допомогу виконавчим органам Бурштинської міської ради у сфері благоустрою 

міста Бурштин і села Вигівка у  діяльності щодо запобігання порушенням законодавства 

про благоустрій населених пунктів;  

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.  

15.9.3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій міста 

Бурштин і села Вигівка підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної 

території та розгляду виконавчими органами Бурштинської міської ради в порядку, 

визначеному законодавством. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Богдан Рибчук 


