
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження схеми санітарного  
очищення м. Запоріжжя 

 

 

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 схему санітарного очищення м. Запоріжжя (додається). 

2. 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 схеми санітарного очищення м. Запоріжжя» 

 

 
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. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

30.07.2019 № 329 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 27.05.2019 № 226 «Про розроблення схеми 

санітарного очищення м. Запоріжжя» та від 10.06.2019 № 245 «Про 

затвердження завдання на розроблення схеми санітарного очищення міста» 

визначено розробником та доручено Запорізькому комунальному 

автотранспортному підприємству 082801 «Комунсантрансекологія» самостійно 

розробити схему санітарного очищення міста. 

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради пропонується 

затвердити схему санітарного очищення м. Запоріжжя. 

 

 

 
Директор ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО  
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ»                 Ю.Л. Дорошенко  
 


