
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження завдання на  
розроблення схеми санітарного  
очищення міста 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», наказами Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 23.03.2017 № 57 «Про затвердження Порядку розроблення, 

погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів», 

від 21.08.2013 № 395 «Про затвердження ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст 

схеми санітарного очищення населеного пункту», виконавчий комітет 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити завдання на розроблення схеми санітарного очищення               

міста (додається). 

2. Доручити департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької 

міської ради провести процедуру закупівлі послуг з розроблення схеми 

санітарного очищення міста. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про затвердження завдання на розроблення схеми санітарного 

очищення міста» 

 

 

Відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень 

органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами відноситься, 

зокрема забезпечення розроблення та затвердження схем санітарного очищення 

населених пунктів. 

Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження схем 

санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 23.03.2017 № 57 (далі - Порядок), розроблення, погодження та 

затвердження схеми здійснюють, зокрема виконавчі органи сільських, 

селищних та міських рад. 

Завдання на розроблення схеми санітарного очищення міста розроблено у 

відповідності до вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного 
очищення населеного пункту» та Порядку. 

Робочою групою з розроблення схеми санітарного очищення                           

м. Запоріжжя, склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 

21.05.2019 № 149р «Про створення робочої групи з розроблення схеми 

санітарного очищення м. Запоріжжя», погоджено завдання на розроблення 

схеми санітарного очищення міста. 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради пропонується 

затвердити завдання на розроблення схеми санітарного очищення міста. 

Замовником виконання робіт з розроблення схеми санітарного очищення 

міста, відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

27.05.2019 № 226 «Про розроблення схеми санітарного очищення                              

м. Запоріжжя», визначено департамент інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради. 
Пропонується доручити департаменту інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради провести процедуру закупівлі послуг з розроблення 

схеми санітарного очищення міста.  

 

 

 
Начальник управління  
з питань екологічної безпеки 
міської ради        Г.А.Золотарьов 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

___________№ _____ 

 

ЗАВДАННЯ  

на розроблення схеми санітарного очищення міста 

 

1. Назва населеного пункту місто Запоріжжя 

2. Підстава для розроблення 

схеми  

2.1. Закон України «Про благоустрій 

населених пунктів». 

2.2. Закон України «Про відходи». 

2.3. Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

2.4. Земельний кодекс України. 

2.5. Закон України «Про топографо-

геодезичну і картографічну діяльність» 

2.6. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

2.7. Закон України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

2.8. Постанова КМУ від 10.12.2008 №1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами» (із 

змінами). 

2.9. Постанова КМУ від 16.11.2011 №1173 

«Питання надання послуг з вивезення 

побутових відходів» (із змінами). 

2.10. Наказ Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 

30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил 

визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів». 

2.11. Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.03.2011 №145 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та 

правил утримання територій населених 

місць». 

2.12. Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

23.03.2017 № 57 «Про затвердження Порядку 

розроблення, погодження та затвердження 



схем санітарного очищення населених 

пунктів». 

2.13. ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми 

санітарного очищення населеного пункту». 

2.14. Рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 27.05.2019 

№226. 

 

3. Замовник розроблення 

схеми 

Департамент інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради 

4. Розробник схеми Розробник схеми (Виконавець) визначається 

на конкурсних засадах 

5. Строк розроблення схеми  до 30.09.2019 року 

6. Строк, на який 

розробляється схема  

20 років 

Строк розрахункового 

етапу схеми 

5 років 

 

7. Чисельність населення з 

урахуванням маятникової 

міграції та середньорічної 

чисельності туристів і 

гостей відповідно до 

генерального плану 

населеного пункту 

776,5 тис. осіб (на 01.01.2011) 

 

на 01.01.2021 становитиме 768 тис. осіб 

на 01.01.2036 – 765 тис. осіб 

 

 

8. Норми надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів 

Рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 23.08.2018 №47 «Про 

введення нових норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів у 

м.Запоріжжі» (зі змінами). 

9. Розподіл території 

населеного пункту  

за районами санітарного 

очищення 

Розподіл території м. Запоріжжя за районами 

санітарного очищення та визначення межі 

районів здійснюється під час розроблення 

схеми. 

10. Необхідно визначати  

(з урахуванням 

перспективного 

розвитку): 

 

а) методи поводження з побутовими 

відходами, включаючи небезпечні відходи у 

їх складі, промисловими відходами III - IV 

класів небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 

2.2.7.029-99 можуть прийматися на полігони 

побутових відходів; 

б) методи прибирання об'єктів благоустрою, 

методи знешкодження вуличного змітання, 

методи утилізації та/або перероблення 

рослинних залишків (опале листя, скошена 

трава, гілки, хмиз тощо); 



в) обсяги робіт із санітарного очищення; 

г) тип, кількість, технічні характеристики 

контейнерів для зберігання побутових 

відходів, включаючи небезпечні відходи у їх 

складі, спеціально обладнаних транспортних 

засобів для збирання та перевезення 

побутових відходів, включаючи небезпечні 

відходи у їх складі, машин, механізмів, 

устаткування. 

 

Обладнання контейнерних майданчиків 

відповідно до п. 2.7 Державних санітарних 

норм та правил утримання територій 

населених місць, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 

17.03.2011 №145; 

д) тип, кількість, потужність і розміщення в 

плані населеного пункту об'єктів поводження 

з відходами; 

е) доцільність розширення, реконструкції, 

модернізації існуючих та будівництва нових 

об'єктів поводження з побутовими відходами 

та прибирання території населеного пункту, 

їх основних параметрів і місць розміщення, в 

тому числі: 

- баз спеціально обладнаних транспортних 

засобів для збирання та перевезення 

побутових відходів, машин і механізмів для 

прибирання; 

- перевантажувальних/сортувальних станцій; 

- підприємств сортування та перероблення 

побутових відходів; 

- підприємств термічного перероблення 

побутових відходів, сміттєспалювальних або 

сміттєпереробних заводів; 

- полігонів побутових відходів; 

- місць тимчасового розміщення небезпечних 

відходів у складі побутових відходів до їх 

передачі спеціалізованим підприємствам; 

- зливних станцій; 

- піскобаз; 

- снігозвалищ тощо. 

є) обсяги фінансування заходів, 

передбачених схемою; 

ж) обсяги здійснення робіт із планово-



регулярного механізованого прибирання 

територій з удосконаленим покриттям (за 

типами територій); 

з) обсягів механізованого посипання проїзної 

частини вулиць і доріг під час ожеледиць і 

снігопадів у відсотках від їх загальної площі; 

и) способів та обсягів ліквідації 

запропонованими способами снігу під час 

разових снігопадів; 

і) інших заходів із санітарного очищення; 

ї) методи прибирання земельних ділянок в 

межах міста від засмічення побутовими 

відходами підприємствами, організаціями, 

установами, у користуванні яких 

знаходиться дана територія. 

Схема санітарного очищення міста повинна 

передбачати: 

- більший ступінь перероблення чи утилізації 

побутових відходів; 

- найбільш ефективні методи поводження з 

відходами з врахуванням необхідності їх 

роздільного збирання та економічних, 

екологічних та соціальних умов; 

- прибирання території міста із 

застосуванням найбільш удосконалених 

машин і механізмів. 
 

Склад та зміст схеми санітарного очищення 

міста повинні відповідати вимогам ДБН 

Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми 

санітарного очищення населеного пункту». 
 

Розроблення та погодження схеми 

санітарного очищення міста повинно 

здійснюватися з дотриманням вимог Закону 

України «Про державну таємницю» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 

09.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, 

що не становлять комерційної таємниці». 

11. Погодження схеми 

санітарного очищення          

міста 

Проект схеми санітарного очищення             

міста погоджується Виконавцем із робочою 

групою з розроблення схеми санітарного 

очищення м. Запоріжжя, склад якої 

затверджено розпорядженням міського голови 

Буряка В.В. від 21.05.2019 № 149р. 
 



Розроблена схема погоджується Виконавцем 

із заінтересованими органами: 

1) відповідними структурними підрозділами 

Запорізької міської ради (Замовник): 

- управлінням з питань земельних відносин 

міської ради; 

- управлінням з питань екологічної безпеки 

міської ради; 

- департаментом архітектури та 

містобудування міської ради; 

- департаментом з управління житлово-

комунальним господарством міської ради; 

- департаментом інфраструктури та 

благоустрою міської ради; 

- департаментом фінансової та бюджетної 

політики міської ради; 

- департаментом економічного розвитку 

міської ради. 

2) територіальним органом Державної 

служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів; 

3) територіальним органом Державної 

екологічної інспекції України; 

4) територіальним органом Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій. 

12. Вимоги щодо 

розроблення розділу 

інженерно-технічних 

заходів цивільного 

захисту 

12.1. Заходи з забезпечення функціонування 

санітарного очищення території міста на 

період дії надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

12.2. Заходи з ліквідації наслідків дії 

надзвичайних ситуацій. 

12.3. Заходи з забезпечення функціонування 

санітарного очищення території міста на 

період особливого періоду. 

12.4. Заходи з ліквідації наслідків дії 

особливого періоду. 

13. Здійснення стратегічної 

екологічної оцінки схеми 

Організація проведення стратегічної 

екологічної оцінки схеми санітарного 

очищення міста здійснюється Виконавцем 

відповідно до вимог Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», а також 

Методичних рекомендацій із здійснення 

стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування, затверджених 

наказом Міністерства екології та природних 



ресурсів України від 10.08.2018 № 296 (із 

змінами). 

14. Результати роботи Розроблена та погоджена схема санітарного 

очищення міста та Звіт про стратегічну 

екологічну оцінку схеми санітарного 

очищення міста надаються у 4-х 

примірниках на паперових носіях та в 

електронному вигляді (у форматі: текстові 

дані – DOC(X), PDF (з текстовим змістом, не 

скановане зображення), графічні дані – TIFF, 

JPG (JPEG)*) Замовнику для подальшого 

винесення на затвердження виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради. 
 

 

 
Начальник управління з питань 
екологічної безпеки міської ради     Г.А.Золотарьов 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради        Р.А.Омельянович 
 


