
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ    

 РІШЕННЯ

від 13.03.2017 року №10                                                 ІV сесія селищної ради       
смт. Воскресенське                                                                                   восьмого скликання

Про затвердження Положення "Про 
поводження з побутовими відходами на 
території Воскресенської селищної ради» 

Керуючись  Конституцією  України,  Законами  України  "Про  відходи",  "Про  охорону
навколишнього природного середовища", «Про благоустрій населених пунктів», "Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про місцеве самоврядування в Україні"
та інших нормативно-правових актів України.

В И Р І Ш И Л А:

1  Затвердити  Положення  «Про  поводження  з  побутовими  відходами  на  території
Воскресенської селищної ради»

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   виконавчий  комітет  селищної  ради  та
постійну  комісію з  питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудівництва, земельних відносин та охорони природи. 

                 

                
                                    Селищний голова                          О.М.Шаповалов                  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 
Воскресенської селищної ради 
від 13.03.2017 р. №_10__

Положення про поводження з 
побутовими відходами на території Воскресенської селищної ради

1. Загальні положення (витяг)

Положення про поводження з побутовими відходами на території Воскресенської селищної ради
(далі  -  Положення)  розроблено  відповідно  до  Законів  України  "Про  відходи",  "Про  охорону
навколишнього природного середовища", «Про благоустрій населених пунктів», "Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про місцеве самоврядування в Україні"
та інших нормативно-правових актів України.

1.1. Положення  встановлює  вимоги  до  здійснення  діяльності  зі  збирання,  зберігання,
перевезення, утилізації, оброблення та захоронення побутових відходів, які утворюються на
території Воскресенської селищної ради.

1.2. Дія цього Положення поширюється на:
- органи місцевого самоврядування;
- фізичних осіб та підприємства, установи та організації незалежно від                  

           форми власності та відомчого підпорядкування, а також на фізичних осіб, які 
           здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, які 
           знаходяться на території Воскресенської селищної ради.

- підприємства та організації,  які надають послуги з утримання будинків і  прибудинкових
територій  та  послуги  з  санітарного  прибирання  закріплених  територій  Воскресенської
селищної ради .
-  спеціалізовані  підприємства  та  організації  усіх  форм  власності,  що  здійснюють
перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів на підставі дозволу відповідно
до п. “н“. ст.17 Закону України «Про відходи».

1.3.  Дане Положення регулює відносини у сфері  поводження з  твердими побутовими відходами
(надалі  –  ТВП),  що  утворюються  в  результаті  господарсько-побутової  діяльності  на  території
Воскресенської селищної ради.

Дане Положення не регулює збирання, зберігання, утилізацію, оброблення та захоронення
небезпечних та інших відходів, які регулюються іншим законодавством України.
1.4.  У  Положенні  наведені  нижче  терміни  вживаються  у  такому  значенні  (витяг): 

-  відходи -  будь-які  речовини,  матеріали і  предмети,  що утворюються у процесі  людської
діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких
(відходів) їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
- безхазяйні відходи - відходи, що не мають власника або власник яких невідомий;
-  побутові  відходи  -  відходи,  що  утворюються  в  процесі  життя  і  діяльності  людини  в
житлових  та  нежитлових  будинках  (окрім  відходів,  пов'язаних  з  виробничою  діяльністю
підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
- ремонтні відходи  - залишки речовин,  матеріалів,  предметів, виробів,  що утворилися під 
час проведення  у  житловому  будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення 
капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
- тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не 
можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
- виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до 
утворення відходів; 
- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення; 
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- збирання відходів - діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням 
відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи 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 технологічних 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 утворення або зберігання до 
місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення; 
- видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;
- утилізація відходів - використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних 
ресурсів; 
- знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів 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 використовуються для збирання, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів; 
- спеціально відведені місця чи об’єкти - місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, 
сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано 
дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших 
операцій з відходами;
- спеціалізований транспорт – транспорт, спеціально призначений та виготовлений для 
перевезення ТПВ, рідких і інших відходів; 
- операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення 
(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 
- розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи об’єктах; 
- збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов’язана із збиранням, 
купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, 
реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також 
надання послуг у цій сфері. 

2. Порядок збирання відходів (витяг)

2.1.  В залежності  від  особливостей населеного  пункту можуть  застосовуватись  наступні  методи
збирання відходів: 

- контейнерний метод;
- без контейнерний метод (по дзвінковий вивіз сміття, мішки для сміття)
- змішаний (комбінований)

Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради  затверджує схему очищення населених
пунктів  та  затверджують  методи  збирання  відходів,  враховуючи  умови  населених  пунктів  та
громадську думку. 

2.2. Контейнерний метод.

2.2.1.  Вид  контейнерів  визначають  в  угоді  між  окремими  мешканцями  пункту  та  юридичними
особами,  які здійснюють збирання та перевезення ТПВ. Вид,  розміри призначення та написи на
контейнерних ємностей.
2.2.2.  Кількість  та  розміри  контейнерів  визначаються  відповідно  до  чисельності  населення,  що
користуються цими контейнерами та фактичному накопиченню відходів в період найбільшого їх
утворення. 
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2.2.3.  Майданчики для встановлення контейнерів  повинні бути віддалені  від житлових будинків,
дитячих установ, спортивних майданчиків та від місць відпочинку населення, на відстані не менше
ніж 20 м, але не більше ніж 100 м. Розмір майданчиків повинен бути розрахований для встановлення
необхідної  кількості  контейнерів.
            Для контейнерів у подвір’ях повинні бути виділені спеціальні майданчики з тіньової сторони
дворових територій з водо непроникаючим покриттям, загородженні зеленими насадженнями або
сітчастою,  цегляною чи  бетонною  огорожею.  Розташування,  розміри  і  оформлення  майданчиків
повинні забезпечувати вільний проїзд спецавтотранспорту, відповідати умовам завантаження.
            Вимоги  до  розміщення  контейнерів,  контейнерних  майданчиків  та  їх  розмірів
регламентуються санітарними правилами та нормами.
2.2.4. Контейнерні ємності для відходів не повинні створювати перешкод вуличному і дорожньому
руху і бути доступними для вивантаження сміття.
2.2.5.  Відходи  повинні  завантажуватися  в  контейнерні  ємності  відповідно  до  їх  цільового
призначення.  Складування відходів іншим  чином  на  земельній  ділянці  або  біля  контейнерних
ємностей не допускається.
2.2.6. Власник чи користувач земельної ділянки (обслуговуюча організація) зобов’язані піклуватися
про  те,  щоб  контейнерні  ємності  для відходів були  доступні  для  всіх  осіб,  що  мають  право  на
користування  ними,  і  використовувались  належним  чином.
2.2.7. Необхідно дбайливо поводитися з контейнерами для відходів; їх заповнення дозволяється саме
на  стільки,  щоб  можна  було  закрити  покришку  контейнера.
2.2.8.  Не  дозволяється  у  контейнерах  трамбувати  чи  спалювати  відходи.
2.2.9. Не дозволяється наповнювати контейнери великогабаритними предметами, снігом та льодом, а
також відходами, які можуть псувати чи надмірно забруднювати контейнер.
2.2.10.  Контейнерні  ємності,  що  заповнені  не  за  призначенням,  як  виняток  вивантажуються  як
ємності з відходами, утилізація яких недоцільна.

2.3. Безконтейнерний метод.

2.3.1.  Подзвінковий  збір  сміття  передбачає  збирання  та  завантаження  відходів  безпосередньо  у
сміттєвоз населенням.
2.3.2.  Пакетний  збір  сміття.  Мішки  для  сміття  повинні  завчасно,  до  часу  встановленого
уповноваженою організацією  виставлятися  власниками  або  користувачами  земельних  ділянок,  в
місцях, що розташовані на узбіччі проїжджої частини вулиць, по яких рухається спецавтотранспорт,
що  збирає  відходи,  і  для  нього  повинен  бути  забезпечений  проїзд.  При  цьому  не  повинні
створюватися перешкоди для перехожих і вуличного руху.

2.4. Змішаний (комбінований) метод.

Враховуючи  специфіку  території  населеного  пункту  та  інтереси  виробників  відходів,  органи
місцевого  самоврядування  можуть  застосовувати  на  території  населеного  пункту  змішаний
(комбінований)  метод  збирання  відходів,  який  полягає  в  поєднанні  контейнерного  та  без
контейнерного  методів  збирання  відходів.  При  застосуванні  цього  методу  застосовуються
положення зазначені в п.2.2. -2.3.

3. Порядок вивезення відходів (витяг)

3.1.  Вивезення  ТПВ  здійснюється  спеціалізованим  або  відповідно  обладнаним  транспортом  на
полігон відходів, на сміття - перевантажувальні станції та у інші офіційно визначені місця згідно
угод із виконавцями послуг з вивезення побутових відходів. Послуги з вивезення побутових відходів
здійснюються відповідно до Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що
формуються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 
3.2. Оброблення та розміщення ТПВ проводиться на спеціально відведених ділянках чи спорудах.
Забороняється вивозити ТПВ в інші місця, не передбачені для цього.
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3.3. Для забезпечення шумового комфорту мешканців міста ТПВ необхідно вивозити не раніше 7
години ранку і не пізніше 23 години.
3.4. Для по дзвінкового вивезення ТПВ угодою визначається обов’язково день і час їх вивезення.
Вивезення ТПВ по дзвінковим методом здійснюється не рідше один раз на один тиждень. Графік і
маршрут вивезення ТПВ узгоджується  з  органом місцевого самоврядування та  належним чином
повідомляються фізичним і юридичним особам – виробникам відходів.
3.5.  Для  вивезення  сміття  пакетним  методом  угодою  визначається  обов’язково  день,  час  і
періодичність їх вивезення, але не рідше одного разу на один тиждень . Графік і маршрут вивезення
ТПВ  узгоджується  з  органом  місцевого  самоврядування  та  належним  чином  повідомляються
фізичним і юридичним особам – виробникам відходів.
3.6. При тимчасовому зберіганні відходів у контейнерних ємностях, що є на відкритих майданчиках,
повинна  бути  виключена  можливість  загнивання  та  розкладання.  Періодичність  вивезення  ТПВ
узгоджується з органом місцевого самоврядування.

Вивезення сміття здійснюється систематично в міру накопичення, але не рідше, ніж один раз
у тиждень.
3.7.  Вивантаження  контейнерних  ємностей  здійснюється  згідно  з  маршрутними  планами,  які
складаються  спеціалізованими  підприємствами  при  узгодженні  з  органом  місцевого
самоврядування.
3.9. Якщо вивантаження контейнерних ємностей не проводиться з вини власника чи користувача
земельної ділянки (обслуговуючої організації), в цьому випадку вивантаження здійснюється в дні,
що не призначені для цих цілей, тільки на основі окремої згоди при умові компенсації додаткових
витрат, які при цьому виникають.

4. Особливості збирання та вивезення окремих видів відходів

4.1. У населених пунктах може здійснюватись роздільний збір окремих ресурсоцінних компонентів
відходів (скла, паперу, пластмаси, тощо).
4.1.1.  Роздільний  збір  окремих  ресурсоцінних  компонентів  відходів  може  здійснюватись  як
контейнерним,  так  і  без  контейнерним  методом.  Органи  місцевого  самоврядування  можуть
організовувати пункти зі збирання та поводження з відходами, що містять цінні компоненти. 

Про  місце  їх  розташування,  початок  їхньої  роботи  та  види  послуг  органи  місцевого
самоврядування повідомляють виробників відходів – фізичних та юридичних осіб. 
4.1.2. Орган місцевого самоврядування організовує проведення постійної агітаційної роботи щодо
безпечного в санітарному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та необхідністю свідомої
активної організації впровадження роздільного збирання компонентів ТПВ.
4.2.  Громіздкі  (негабаритні)  та  ремонтні  відходи,  що  утворюються  в  домашніх  господарствах,
рекомендується  збирати  на  спеціально  відведених  майданчиках  або  в  бункерах-накопичувачах  і
вивозити  спеціальними  транспортними  засобами  для  перевезення  негабаритних  відходів  або
звичайним вантажним транспортом. 
4.2.1.  Вивезення  здійснюється  згідно  з  річним  маршрутним  планом,  який  складається
уповноваженим підприємством по поводженню з відходами при погодженні з органом місцевого
самоврядування або уповноваженим ним органом, або за заявкою виробників відходів. 
4.2.2.  Виконком  Воскресенської  селищної  ради  належним чином  інформує  власників  чи
користувачів  земельних  ділянок  (обслуговуючі  організації)  про  дні  (графік)  вивезення  такого
роду відходів.
4.3. Небезпечні компоненти ТПВ (відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини,
акумулятори,  відпрацьоване  електричне  та  електронне  обладнання,  інші  небезпечні  складові
відходів) рекомендується збирати роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати їх на
стадії сортування.
4.3.1.  Небезпечні  складові  ТПВ  рекомендується  збирати  у  спеціально  відведених  і  обладнаних
місцях та передавати спеціалізованому підприємству для їх подальшого утилізації чи видалення. 

5. Порядок утилізації чи видалення відходів
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5.1. Утилізація та видалення  відходів здійснюється у спеціально відведених місцях чи об’єктах, на
використання  яких  отримано  дозвіл  уповноважених  державних  органів.
5.2.  Вимоги  до  експлуатації  спеціальних  місць  та  об’єктів  (об’єктів  поводження  з  відходами)
визначаються законодавством України.
5.3. Забороняється самовільне спалювання відходів. 

6. Безхазяйні відходи (витяг)

6.1.  Визначення  режиму  використання  безхазяйних  відходів  покладається  на  організацію  або
установу, яка здійснює вивіз ТПВ на території Воскресенської селищної ради. 
6.2. Організація або установа, яка здійснює вивіз ТПВ  веде облік безхазяйних відходів.
6.3. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, що не належать їм,
зобов'язані повідомити про них місцевий орган виконавчої влади, відповідну організацію, установа
яка здійснює вивіз ТПВ, які зобов'язані вжити заходів до визначення власника відходів, класу їх
небезпеки, обліку та прийняти рішення щодо поводження з ними. 
6.4. Порядок запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, вдосконалення механізму їх
обліку визначається Порядком виявлення та обліку безхазяйних відходів, затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998р., № 1217.

7. Обов’язки суб’єктів у сфері поводження з відходами (витяг)

7.1. Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради спільно з організацією, що здійснює вивіз
ТПВ у сфері поводження з відходами забезпечує:

- виконання вимог законодавства про відходи;
- розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
-  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;
- затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх
виконанням;
- вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;
- визначення в установленому законом порядку розміру платежів за розміщення відходів;
-  координацію  діяльності  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  що  знаходяться  на  їх
території, в межах компетенції;
-  здійснення  контролю  за  раціональним  використанням  та  безпечним  поводженням  з
відходами на своїй території;
- ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
- 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;
- надання дозволу на відведення на території, семної ради, місць чи об'єктів для зберігання та
захоронення  відходів,  сфера  екологічного  впливу  функціонування  яких  згідно  з  діючими
нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю; 
-  надання дозволів  на  будівництво або реконструкцію об'єкта  поводження з  відходами на
відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;
- здійснення інших повноважень відповідно до законів України.

     Воскресенської  селищної  ради  приймає  рішення  про  відвід  земельних  ділянок  для
розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

7.2. Фізичні особи та юридичні особи – виробники відходів, у сфері поводження з відходами 
зобов’язані:
- виконувати вимоги цього Положення;
-  у  встановленому порядку укладати угоди,  проводити оплату за  користування послугами
підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію,
оброблення та захоронення відходів.
- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;
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- не допускати змішування відходів при роздільному способі збирання відходів;
- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;
- здійснювати контроль  за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;
- забезпечити чистоту земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або користуванні,
оренді (суборенді), а також закріплених згідно з договором інших територій.
- відшкодовувати в  установленому  порядку  збитки,  завдані порушенням законодавства про
відходи та цього Положення.
- виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством України та рішеннями органів
місцевого  самоврядування,  їх  виконавчих  органів  щодо  запобігання  забрудненню
навколишнього природного середовища відходами.

7.3. Підприємства зі збирання та перевезення твердих побутових відходів зобов’язані:
- вчасно здійснювати (згідно з договорами) вивезення твердих побутових відходів з територій
житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця;
- складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху і забезпечувати їх 
виконання;
- коректувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов;
- в районах, де будинки належать громадянам на правах приватної власності (приватний 
житловий сектор), здійснювати планово-регулярне очищення від твердих побутових 
відходів згідно з окремими договорами з виробниками відходів;
-  погоджувати  місця  базування  спецавтотранспорту,  оброблення відходів і  інші  питання
діяльності  у  сфері  поводження  з  відходами  з  уповноваженими  органами,  в  тому числі  з
санітарно-епідеміологічною службою;
-  проводити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  з  населенням  щодо  виконання  ними
зобов’язань щодо здійснення санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій
та сортування ТПВ по фракціях;
-  організувати  та  забезпечити  регулярне  миття  і  дезінфекцію  сміттєприймальних  камер,
контейнерних ємностей, майданчиків і ніш, у яких встановлені сміттєві накопичувачі.

8. Контроль та відповідальність у сфері поводження з відходами (витяг)

8.1. Контроль за дотриманням даного Положення здійснюють у межах їх компетенції:
 - Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи.
8.2. У порядку, визначеному законодавством України, винні особи несуть встановлену законом 
адміністративну та кримінальну відповідальність за:
- порушення законодавства, що регулює питання складування, зберігання, розміщення, 
транспортування, утилізації, ліквідації, та використання промислових та побутових відходів;
- порушення санітарно-гігієнічних та санітарно – проти епідеміологічних правил та норм, зокрема в 
частині поводження з відходами;
- порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів у частині поводження з
відходами;
- порушення природоохоронного законодавства;
- порушення вимог цього Положення.
8.3. У випадках, визначених законодавством, винні особи можуть нести і інші види 
відповідальності, що є встановлені законом.
8.4. Спори, що виникають в сфері поводження з відходами, вирішуються у порядку, встановленому 
законом.

Додаток 1(рекомендаційний)
До Положення про поводження 

з побутовими відходами
розроблений відповідно до Методичних рекомендацій 
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з організації збирання, перевезення, перероблення 
та утилізації твердих побутових відходів,

 затвердженого Наказом Мінжитлокомунгоспу 
від 11.08.2008, №247

1.1. Місткості для збирання ТПВ та їх окремих складових.
1.2. Контейнери.
1.2.1.  На  контейнери  для збирання ТПВ та їх  компонентів  рекомендується  наносити  інформацію
способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:

-  назву організації,  у  власності  якої  знаходиться  контейнер  -  у  лівому  верхньому  куті
фронтальної стінки контейнера.
- вид ТПВ - в середині на фронтальній стінці контейнера:

 на контейнері для збирання скла - "Скло";
 на контейнері для збирання різних видів паперу - "Папір";
 на контейнері для збирання різних видів пластмас - "Полімери";
 на контейнері для збирання харчових відходів "Харчові відходи" (у два рядки);
 на контейнері для збирання небезпечних ТПВ - "Небезпечні відходи" (у два рядки);
 на контейнері для збирання змішаних ТПВ - "Змішані відходи" (у два рядки);
 на контейнері для збирання негабаритних ТПВ - "Негабаритні відходи" (у два рядки);

 у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ (паперу, скла, полімерів) у одному контейнері
- "Вторинна сировина" (у два рядки).
Напис виду ТПВ доцільно виконувати за допомогою трафарету великими літерами,  колір

яких є контрастним до кольору контейнера. Для контейнерів ємністю до 0,75 м3 рекомендується
висота букв тексту - 50 мм, ширина - 30 мм, товщина ліній букв - 5 мм. Рекомендуємий інтервал між
буквами - 10 мм, інтервал між словами - 12 мм, між строками - 14 мм. Рекомендуєма кількість букв
у строчці - 11. Для контейнерів більшої ємності доцільно збільшити розмір букв тексту за умови
збереження  пропорцій.  Нанесення  написів  рекомендується  проводити  не  допускаючи
розмазувань та патьоків фарби.

Доцільно  наносити  на  контейнери  іншу  інформацію та зображення,  що  уточнюють  види
ТПВ, які збираються.
1.2.2.  Рекомендується  застосовувати  контейнери  для збирання ТПВ та їх  компонентів,
конструкції та розміри  яких,  відповідають  європейським  стандартам  (DIN,  EN  тощо).  Колір
контейнерів для збирання ТПВ, зібраних за унітарною системою, рекомендується бути сірим.
1.2.3. Доцільно використовувати контейнери обладнані кришками та з пристроєм для відкривання
кришки за допомогою ніг.
1.3. Урни.
1.3.1. Встановлення та очищення урн відбувається відповідно до санітарних правил та норм.
1.3.2. Фарбувати урни рекомендується не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір,
що  не  порушує  загальної  естетики  об'єктів  благоустрою  території.  На  урни  рекомендується
наносити інформацію способом, що забезпечує її механічну стійкість, про:
- назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна - у правому верхньому куті кожної
бокової стінки урни,
- назву або шифр організації, яка здійснює збирання та перевезення ТПВ з урни - посередині кожної
бокової стінки урни.
1.4. Миття та дезінфекцію контейнерів рекомендується проводити відповідно до вимог санітарних
правил та норм.
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1.5.  Стінки і  кришки металевих контейнерів  для збирання ТПВ та їх  компонентів рекомендується
фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів рекомендується виконувати не рідше двох
разів на рік - навесні і восени.
1.8. Майданчики для контейнерів на коліщатах рекомендується обладнувати пандусом від проїзної
частини та огородженням (бордюром) висотою 7 - 10 см, що унеможливлює скочування контейнерів
убік.
1.9. Рекомендується не допускати спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках
у зв'язку з екологічною та санітарно-гігієнічною небезпекою.
1.10. Роздільне збирання окремих компонентів ТПВ.
1.10.1.  При  роздільному  збиранні,  кожний  компонент  ТПВ,  визначений  для  подальшого
надходження  на перероблення чи  повторне  використання  (перероблювані  матеріали),
рекомендується збирати окремо у спеціальні контейнери.
1.10.2. Рекомендований колір контейнерів:

- сірий - для збирання змішаних ТПВ;
- жовтий - для збирання полімерних відходів;
- зелений - для збирання скла;
- синій - для збирання паперу;
- коричневий - для збирання харчових відходів;
- червоний - для збирання небезпечних відходів;
- помаранчевий - для збирання негабаритних відходів;
-  блакитний  -  у  разі збирання ресурсоцінних  складових  ТПВ (паперу,  скла,  пластмаси)  у
одному контейнері.

Для збирання окремих складових ТПВ рекомендується використовувати контейнери із спеціальними
отворами  для  складування  ресурсоцінних  складових  ТПВ.  Контейнери  рекомендується
встановлювати з кришкою, що замикається, або закритого типу.

Найбільші зрушення у сфері поводження з відходами будуть спостерігатися при застосуванні
роздільного збирання  побутових відходів та вилученні корисних компонентів із складу побутових
відходів, що мають ресурсну цінність та встановленні спеціальних контейнерів для   для скла,  для
паперу, для ПЕТ-пляшки і змішаних відходів.

Контейнери  передбачається  встановити  в  районі  житлової  забудови  на  спеціально
облаштованих майданчиках.

Централізоване  вивезення  твердих  побутових  відходів  з  території  населеного  пункту
забезпечить чистоту, покращить санітарний стан та благоустрій Воскресенської селищної ради.

Організація  робіт щодо залучення до збору сміття мешканців приватних домоволодінь та 
облаштування у приватному секторі майданчиків під контейнери  призведе до зменшення кількості
несанкціонованих  смітників  на  берегах  водойм,  у  зелених  зонах,  та  позитивно  позначиться  на
екологічній ситуації в селі.

Роздільне збирання  сміття,  встановлення нових контейнерів  та залучення до роздільного
збору  сміття  мешканців  всього  села,  повне  охоплення  послугами  з  вивезення  відходів  всіх
приватних  домогосподарств,  підприємств,  установ  і  організацій  дозволить  вилучити  з  відходів
цінну вторинну  сировину (папір, скло, пластик).

Впровадження     роздільного     збирання     твердих  побутових  відходів  буде
супроводжуватись  проведенням  постійної  агітаційної  роботи  щодо  безпечного  в  санітарно-
епідемічному  та  екологічному  відношеннях  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  та
необхідності  свідомої  активної участі усіх верств  населення  у впровадженні роздільного збирання
корисних компонентів побутових відходів.

Також  необхідне  систематичне  проведення  роз’яснювальної  робота  з  жителями  села,
проведення уроків в дошкільних навчальних закладах і школах на тему цивілізованого поводження з
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відходами.  Громадянська  обізнаність  призводить  до  зміни  розуміння  та  поведінки  людей,  що
зменшує кількість створюваних відходів та сприяє покращенню безпечного поводження з твердими
побутовими відходами.

Враховуючи європейський досвід вирішення питань поводження з побутовими відходами, а
також діючу законодавчу базу, принцип поводження з твердими побутовими відходами полягає у
максимальному поверненні до виробничого циклу вторинної сировини і тільки в разі неможливості
їх повторного застосування підлягають видаленню.

10


