
   
 

   
 

ПРОЄКТ  
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                             №   
м. Краматорськ     

 
 

Про затвердження Правил благоустрою 

території Краматорської територіальної 

громади  
 

З метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та 

організаційних засад благоустрою території Краматорської територіальної громади, 
сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись ч.2 ст.19, ст.57, ст.58 Конституції 

України, ст.5, ст.10, ст.20 ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.44 

ч.1 ст.26, ст.59, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.5 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, дотримуючись вимог ст.ст.1-10, 
ст.ст.12-14, ст.ст.31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, 

житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310 «Про затвердження 

Типових Правил благоустрою території населеного пункту», 
 
 
міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.   Затвердити Правила благоустрою території Краматорської територіальної громади 
(додаток 1). 
 
2. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному сайті 

Краматорської міської ради. 
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 08.06.2011 

№6/УИ67 «Про затвердження «Правил благоустрою території міста Краматорська». 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова         О.В. Гончаренко 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
_________№_________ 

 
 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ КРАМАТОРСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1  Правила благоустрою території Краматорської територіальної громади є місцевим 

нормативно-правовим актом, який встановлює вимоги щодо благоустрою та утримання 

території об'єктів благоустрою Краматорської територіальної громади, визначає правові, 

економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою міської території. 
 
1.2 Правила є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території 

Краматорської територіальної громади органами державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, 

органами самоорганізації населення, а також громадянами України, іноземцями та особами 

без громадянства, які перебувають на території Краматорської територіальної громади. 
 
1.3  Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою 

міста і спрямовуються на створення сприятливого  та безпечного для життєдіяльності 

людини довкілля та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. 
 
1.4   Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста. 
 
1.5   Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є: 
- органи державної влади та їх посадові особи; 
- органи місцевого самоврядування та їх посадові особи; 
- органи самоорганізації населення; 
- суб'єкти господарювання, підприємства, установи, організації, їх посадові та 

службові особи; 
- громадяни України, іноземці, особи без громадянства. 
 
1.6  Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, порушення яких 

тягне за собою адміністративну відповідальність на підставі Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 
 
1.7 У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 
прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) 

або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його 

периметру; 
   

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, 
Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про органи самоорганізації населення». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
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1.8  До об'єктів благоустрою населених пунктів належать: 
 
1.8.1 Території загального користування: 

- 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; 
- пам'ятки культурної та історичної спадщини; 
- майдани, площі, бульвари, проспекти; 
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні 

доріжки,майданчики для паркування транспортних засобів; 
- пляжі; 
- місця поховань; 
- санітарно-захисні зони,  
- зони особливого використання земель; 
- майданчики та зони для вигулу домашніх тварин; 
- інші території загального користування. 

 
1.8.2 Прибудинкові території. 
 
1.8.3 Території будівель та споруд інженерного захисту територій. 
 
1.8.4 До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах 

населеного пункту. 
 
1.9 До елементів благоустрою належать: 
- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних 

зон і доріжок відповідно до діючих норм і правил; 
- зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) вздовж 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 системи збирання і вивезення відходів; 
- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 
- технічні засоби регулювання дорожнього руху; 
- будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 
- комплекси та об'єкти монументального мистецтва; 
- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; 
- малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського 

транспорту, фонтани, питні фонтани, перголи, альтанки, грибки, гардероби, декоративні 

скульптури, пам'ятники, кабіни для роздягання, бювети, лави, урни, паркани, огорожі, вази, 

контейнери для квітів; 
- побутове та комунальне обладнання території житлової забудови 

(сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення); 
- споруди водопостачання на об'єктах благоустрою (насосні станції біля водойм 

для поливу, пожежні водойми, водойми, в тому числі штучні, гідранти, шахтні та механічні 

колодязі, пункти заправок водою поливально-мийних машин);  
- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 
 

 
Розділ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ 

ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ 
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2.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких 

територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів. 
 
2.2. Проєктування та будівництво на об’єктах благоустрою: 
 
2.2.1. Проєктування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою 

здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та 

забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій». 
 
2.2.2. Усі проєкти з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту 

територій загального користування Краматорської територіальної громади комунальної 

власності розглядаються архітектурно-містобудівною радою міста у вигляді 

архітектурних(ескізних) рішень та затверджуються балансоутримувачем, а об’єкта, який 

перебуває у приватній власності - його власником з урахуванням результатів такого розгляду 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 
2.2.3. Відповідно до статті 7, п. 1, пп. 1), 2), 3), ст. 23 закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”,  моніторинг стану розроблення та реалізації 

містобудівної документації здійснюється  Управлінням містобудування та архітектури 

виконкому Краматорської міської ради. 
 
2.2.4. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 

жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 

року за № 1937/22249. 
 
2.3. Категорично забороняється розміщення на об’єктах благоустрою будь-яких 

будівель і споруд, не передбачених затвердженою проєктною документацією. 
 
2.4. 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 цих Правил, інших вимог, 

передбачених законодавством. 
 
2.5. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та 

утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 

154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 
 
2.6. Краматорська міська рада може утворювати підприємства для утримання 

об’єктів благоустрою державної  та  комунальної  власності.  У  разі  відсутності таких 

підприємств  Краматорська міська рада в межах своїх повноважень визначає на конкурсних 

засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів. 
Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, 

який  перебуває  у  приватній  власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1937-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1937-12#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
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2.7. Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і 

своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або  можуть  на  конкурсних  

засадах  залучати  для  цього  інші підприємства, установи та організації. 
 
2.8. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється 

відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».  
Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту 

здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 
 
2.9. Власник  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового, соціально-

культурного чи  іншого  призначення,  розташованої  на території  об'єкта благоустрою 

державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої 

до тимчасової споруди  території  або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта 
благоустрою   на   умовах   договору,   укладеного   із підприємством або 

балансоутримувачем. 
 
2.10. Типовий  договір  щодо  пайової  участі  в  утриманні об’єкта благоустрою  

затверджується  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування 

державної політики у сфері житлово-комунального господарства. 
Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій, які 

розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють 

органи місцевого самоврядування за формулою 
В = Пз х Сбв,  
де      Пз       - загальна площа території, закріпленої за підприємством, 

установою, організацією; 
Сбв    - базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного 

пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок у межах населених пунктів. 
 
2.11. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на 

об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу 

України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 27 липня 2006 року за №  880/12754. 
 
2.12. Власник  об’єкта  благоустрою  щодо  об’єктів  приватної власності, орган 

державної влади та орган місцевого самоврядування щодо  об’єктів  благоустрою  державної  

та  комунальної  власності, відповідно до законодавства, забезпечує встановлення на 

об’єктах благоустрою - територіях загального користування громадських вбиралень. 
 

2.14. Порядок здійснення благоустрою парків, рекреаційних зон, садів і скверів 
 

2.14.1. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, 

скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з 

дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10 квітня 2006 року N 105, Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06
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захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року N 110, 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 30 грудня 2014 року N 1417, державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 17 березня 2011 року N 145, інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних 

документів. 
 
2.14.2. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків 

культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, 

меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків 

здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що 

здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених рішенням Краматорської міської 

ради, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником. 
Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-
заповідний фонд України». 

 
2.14.3. Вимоги до прибирання території парків полягають у такому:  
- Господарська зона з контейнерними майданчиками та громадськими 

вбиральнями повинна бути розташована не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення 

населення, що відпочиває (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, 

видовищні павільйони тощо). 
- Кількість контейнерів на господарських майданчиках визначається за 

показником середнього утворення відходів за 3 дні.  
- Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв.м площі парку. 

На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м.  
- Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

встановлюють урни місткістю не менше ніж 0,01 м3. 
- Основне прибирання парків проводиться після їх закриття та до 8 години 

ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне 

прибирання, поливати зелені насадження, прибирати екскременти тварин. 
- Передбачати встановлення урн для роздільного збору сміття у відповідності до 

Схеми санітарної очистки Краматорської територіальної громади. 
 
2.14.4. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на 

територіях парків, рекреаційних зон, садів скверів і майданчиків. 
 
2.14.5. Благоустрій територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, 

скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, утримання їх у належному стані включає: 
- санітарне очищення територій; 
- освітлення територій; 
- озеленення і збереження існуючих зелених насаджень; 
- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, 

аварій, в інших випадках; 
- утримання у належному стані будівель і споруд та їх фасадів, пішохідних 

доріжок, проїздів, алей, розташованих на території парків, рекреаційних зон, садів, зон 

зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку; 
- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів 

освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам'ятників та 

інших елементів благоустрою; 
- інші заходи. 
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2.14.6. З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших 

корисних властивостей, забезпечення належного санітарного стану територій парків, 

суб‘єкти, у віданні яких перебувають ці об'єкти благоустрою, самостійно або із залученням 

інших осіб на умовах, визначених законодавством: 
- забезпечують дотримання режиму парку; 
- встановлюють інформаційно-охоронні, межові щити для інформування 

відвідувачів про межі, режим і правила поведінки в парках; 
- здійснюють догляд за територією парків, забезпечують її належний санітарний 

стан і благоустрій;  
- проводять обробку дерев та чагарників задля попередження ураження кліщами, 

комахами та іншими шкідниками, вживаючи комплекс необхідних заходів для попередження 

ураження людей засобами обробки; 
- здійснюють посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяють збереженню їх 

самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав'яних газонів, а також здійснюють 

боротьбу із бур'янами і сорною рослинністю; 
- забезпечують охорону, збереження, раціональне використання природних 

комплексів, об'єктів парків та природних ресурсів в їх межах. 
 
2.14.7. Громадські туалети влаштовуються на відстані не ближче 50 метрів від місць 

масового накопичення відпочиваючих. 
 
2.14.8. Збір опалого листя здійснюється виключно на головних алеях, доріжках, 

майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Спалювати листя 

забороняється. 
Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, 

садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, 

зменшення ізоляційного шару для ґрунту. 
Зібране опале листя вивозиться або переміщується у зони парка, в яких збір листя не 

здійснюється. 
 
2.14.9. Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон 

зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а також збір 

квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних галявинах забороняється. 
 
2.14.10. Догляд за садовими (парковими) урнами включає видалення сміття, 

прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від 

інтенсивності експлуатації. 
 
2.14.11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно 

оглядати і ремонтувати. Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на 

зимовий період підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом 

Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 

року N 30. 
 
2.14.12. Полив територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, 

скверів проводиться регулярно з квітня по жовтень, за винятком наявності опадів. 
 
2.14.13. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, 

скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не 
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пов'язана з їх функціональним призначенням або загрожує збереженню цих територій, в тому 

числі: 
- проведення господарської і підприємницької діяльності без відповідної 

дозвільної документації, передбаченої законодавством; 
- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, знищення і 

пошкодження природного трав'яного покриву, газонів, квітників; 
- їзда верхи здійснюється виключно на відведених для неї ділянках та 

маршрутах; 
- в'їзд і проїзд усіх видів механічних транспортних засобів, крім 

спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов'язаних 

із забезпеченням функціонування зазначених об'єктів і здійсненням природоохоронних 

заходів; 
- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її 

залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів; 
- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, 

охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об'єктів і 

паркової меблі та інші; 
- невжиття заходів із попередження або ліквідації негативних наслідків 

господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого 

шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку; 
- псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, 

паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, 

влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших матеріалів, 

посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку; 
- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів та електрогірлянд, 

добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень; 
- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а 

також деревини та порубкових залишків на термін більш ніж 3 дні після проведення догляду 
за зеленими насадженнями. 

 
2.15.  Благоустрій та утримання дитячих та спортивних майданчиків, 

майданчиків для дозвілля та відпочинку. 
 
2.15.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх  

балансоутримувачі. 
 
2.15.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя 

та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші 

елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарно-технічному стані з 

додержанням санітарних, екологічних та технічних норм. 
 
2.15.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати 

у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно 

здійснювати їх капітальний ремонт. Не допускається наявність поламаного, небезпечного 

для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 
 
2.15.4. Будова, виготовлення, монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт та 

реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної 

експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 01.03.2006 р. № 110 . 
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2.15.5. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та 

відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують 

безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, 

інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, 

своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного 

для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 
 

2.16.  Благоустрій та утримання пам’яток культурної спадщини 
 

2.16.1 Благоустрій територій об'єктів культурної спадщини здійснюється відповідно 

до: Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про охорону 

культурної спадщини",  Закону України “Про охорону археологічної спадщини”, Закону 

України “Про культуру”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 
318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних 

ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних 

ареалів населених місць"; постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 
878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"; постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2001 року N 1768 "Про затвердження Порядку укладення 

охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини"; Правил пожежної безпеки в 

Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 

року N 1417, та інших нормативно-правових актів. 
 
2.16.2. Власник або уповноважений ним орган, користувач (суміжник) зобов'язані 

утримувати пам'ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно 

проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до 

вимог законодавства України, правових актів органів місцевого самоврядування 

Краматорської територіальної громади, цих Правил та умов охоронного договору. 
 
2.16.3. Використання пам'яток культурної спадщини повинно здійснюватися 

відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, 

у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки та забезпечує 

збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів 

обладнання, упорядження, оздоби тощо. 
 
2.16.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або 

уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, 

зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини та орган 

місцевого самоврядування до компетенції якого належить охорона пам’ятків культурної 

спадщини. 
 
2.16.5. Власники, балансоутримувачі, користувачі пам'яток (їх частин) або 

уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти 

з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. 
 

2.17.  Благоустрій та утримання доріг, вулиць, провулків, узвозів, проїздів. 
 

2.17.1. Утримання та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі 

Краматорської територіальної громади здійснюється з дотриманням вимог: Закону України 

"Про дорожній рух"; Закону України "Про автомобільні дороги"; Єдиних правил ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та 

охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року N 
198; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, 
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затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 14 лютого 2012 року N 54, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 365/20678; Правил пожежної 

безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 

грудня 2014 року N 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 

року за N 252/26697; ДСТУ 3090-95 "Безпека дорожнього руху. Організація робіт з 

експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення"; ДСТУ 3587-97 "Безпека 

дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 

експлуатаційного стану"; ДБН В.2.3-5-2018 "Вулиці та дороги населених пунктів". 
 
2.17.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої 

мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю 

машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів. 
2.17.3. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають 

інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або 

уповноваженими ними органами. 
 
2.17.4. Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-

дорожньої мережі міста, що спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та 

естетичного стану, забезпечення експлуатаційних якостей здійснюються з дотриманням 

вимог Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-
дорожньої мережі населених пунктів, затверджених Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 08.11.2017  № 296. 
 
2.17.5. Якість робіт з ремонту та утримання об'єктів повинна відповідати вимогам 

комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху та вимогам ДБН В.2.3-5:2018 
«Вулиці та дороги населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства від 12.02.2012 №54 «Про затвердження 

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» та інші. 
 
2.17.6. У межах червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється: 
а) розміщувати споруди та об'єкти; 
б) скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, 

обладнання, пошкоджувати та знищувати зелені насадження; 
в) спалювати сміття, опале листя та інші відходи; 
г) скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього 

зливостоку; 
ґ) встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку; 
д) випасати худобу та свійську птицю; 
е) здійснювати побілку бордюрів і опор; 
є) змітати змети в каналізацію; 
ж)  прокладати нові та проводити ремонт існуючих мереж у межах червоних ліній 

вулиць і доріг міст без відповідного дозволу органів місцевого самоврядування. 
 
2.17.7. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або 

землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що 

розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території: 
- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території; 
- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони 

інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що 

використовуються, відповідно до їх функціонального призначення; 
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- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і 

руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують 

збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів 

або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної 

поліції України; 
- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів. 
 
2.17.8. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники (користувачі) 

малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах червоних ліній 

міських вулиць і доріг, зобов'язані: 
а) утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних 

комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи 

дорожніх об'єктів; 
б) забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в 

разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами (піском, піщано-
соляною сумішшю, іншими сертифікованими протиожеледних реагентом); 

в) забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, 

споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх 

функціонального призначення та діючих нормативів; 
г) у разі виявлення небезпечних умов експлуатації споруд і об'єктів, їх аварій і 

руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують 

збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів 

або уповноважені органи; 
ґ) дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів. 
 
2.17.9. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти 

підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані укладати договори з відповідними 

підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю 

та іншими дозволеними для цього матеріалами закріплених за ними територій, та інші дії або 

проводити ці роботи самостійно. 
Забороняється вивезення снігу, льоду, листя гілок та сміття у місця, які не 

призначені для цього. 
 
2.17.10. Обмеження або заборона руху транспортних засобів вулицями та 

дорогами погоджується з уповноваженим підрозділом Національної поліції. 
 
2.17.11. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість 

винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, тощо, а також 

засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими 

матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів. Забороняється 

перевезення автомобільним транспортом будівельних, сипучих матеріалів, листя, гілок тощо 

без накриття тентом, який запобігає засміченню доріг, вулиць та прилеглих до них територій. 
 
2.17.12. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам 

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 

жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки 

дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування». 
 
2.17.13. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам 

Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 

Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». 
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2.17.14. Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають 

згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні 

вимоги, правила застосування та вимоги безпеки». 
 
2.17.15 Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 8751:2017 «Безпека 

дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. 

Загальні технічні вимоги», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження 

дорожні тимчасові. Загальні технічні умови». 
 
2.18.  Благоустрій та утримання місць для стоянки та паркування транспортних 

засобів, вимоги до паркування транспортних засобів. 
  

2.18.1. Благоустрій та утримання територій місць для  паркування, стоянки 

транспортних засобів (далі місць для стоянки) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, у 

власності або користуванні яких перебувають вказані території. 
 
2.18.2. Організація місць для стоянки транспортних засобів на територіях загального 

користування та надання послуг щодо зберігання транспортних засобів (автомобілів, 

автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів, причепів), що належать 

громадянам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та 

міжміські перевезення здійснюється відповідно до Правил паркування транспортних засобів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. № 1342. 
  
2.18.3. Для стоянки приватного автотранспорту мешканців багатоквартирного 

житлового будинку управителем будинку, ОСББ або ЖБК може бути облаштовано місце 

паркування (стоянки)  на відведеній земельній ділянці, згідно відповідної документації з 

землеустрою. 
  
2.18.4. Рішення про облаштування місця стоянки приймається співвласниками 

будинку відповідно до обраної форми управління будинком у порядку визначеному 

Законами України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку” та “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. 
  
2.18.5. Фінансування робіт з облаштування місця для стоянки здійснюється 

співвласниками, як правило, без залучення бюджетних коштів. 
  
2.18.6. Місце для стоянки не може бути облаштоване: 
а) ближче 10 м до фасаду житлового будинку (за винятком глухих фасадів); 
б) на місці дитячого чи спортивного майданчику; 
в) в межах охоронних зон інженерних мереж. 
 
2.18.7. Паркування на територіях загального користування здійснюється з 

дотриманням цих Правил та Правил дорожнього руху. 
  
2.18.8. Забороняється паркування на озелененій територій вулиць та доріг (зокрема 

на газонах), а також на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, 

встановленими з табличками). 
 
2.18.9. Паркування у житловій зоні забороняється : 
а) якщо транспортний засіб перешкоджає проїзду або роботі спеціального 

транспорту; 
б) безпосередньо перед входом до під'їзду житлового будинку; 
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в) з заїздом на відокремлений бордюром чи позначений у інший спосіб тротуар 

прибудинкової території; 
г) на озелененій частині прибудинкової території. 
 
2.18.10. Забороняється резервування місць для стоянки шляхом встановлення 

індивідуальних обмежуючих (блокувальних) пристроїв на територіях загального 

користування та прибудинкових територіях. 
2.18.11. Місця для стоянки транспортних засобів використовуються виключно за їх 

цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки 

транспортних засобів сміттям, відходами, товарами, тарою тощо. 
 
2.18.12. Майданчик для паркування, стоянки транспортних засобів повинен бути 

розміченим по місцях стоянки і пронумерованим відповідно до схеми розміщення 

транспортних засобів, обладнаним технічними засобами регулювання дорожнього руху за 

схемою організації дорожнього руху, погодженою з уповноваженим підрозділом 

Національної поліції. 
 
2.18.13. На територіях автостоянок забезпечується дотримання Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог Правил паркування 

транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. 

№ 1342. 
 
2.18.14. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із 

дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування 

транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697. 
 
2.18.15. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають: 
- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних 

стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, 

в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності); 
- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя 

шляхом їх підмітання та миття; 
- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, 

починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і 

обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами; 
- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а 

також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності); 
- забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних 

терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, 

планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне 

забезпечення); 
- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання 

зовнішнього освітлення території; 
- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого 

персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності); 
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- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом 

транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних 

місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді; 
- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного 

водопроводу; 
- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного 

інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння; 
- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення. 
 
2.18.16. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні 

засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, 

зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць 

стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження. 
 
 
2.19. Благоустрій та утримання місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах. 
 

2.19.1. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого 

масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних 

документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів. 
  
2.19.2. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням 

вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195. 
 
2.19.3. До місць масового відпочинку населення на водних об’єктах належать 

земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організації відпочинку 

населення на прибережних захисних смугах водних об’єктів або островах, та водні об’єкти, 

на яких розташовані засоби розваг і атракціони, прокатні пункти водних атракціонів, 

прибережні захисні смуги водних об’єктів, а також місця для занять водними видами спорту 

та місця любительського та спортивного рибальства у зимовий період. 
 
2.19.4. Визначення розмірів водних об’єктів і меж водоохоронних зон та режим 

ведення господарської діяльності в них для створення сприятливого режиму водних об’єктів, 

попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і 

тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок та навколо озер, водосховищ і 

інших водойм здійснюється відповідно до Порядку визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженому 

постановою Кабінету міністрів України від 08.05.1996 р. №486. 
 
2.19.5. Балансоутримувачі водних об’єктів, керівники підприємств, установ 

організацій незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які використовують водні об’єкти, забовязані виконувати вимоги щодо 

забезпечення безпеки населення на водних об’єктах, спрямовані на запобігання 

надзвичайними ситуаціями, загибелі і травматизму людей на воді, у відповідності з 

Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 10.04.2017 №301, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 04.05.2017 за № 566/30434. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
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2.19.6. Проєктування, розміщення, облік, утримання та ліквідація місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах здійснюється відповідно до «Порядку утримання 

місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.», затвердженого рішенням 

Краматорської міської ради. 
 

2.21. Благоустрій та утримання кладовищ 
 

2.20.1. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з 

дотриманням вимог: Закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку 

утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712; 

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 

кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28, 

“Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального 

обслуговування населення”, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 

19.11.2003  N 193. 
 
2.20.2. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на 

кладовищах, військових братських та поодиночних могил, земельних ділянок для почесних 

поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без 

певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань 

знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчими органами міської ради за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 
 
2.20.3. Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних 

кладовищах, військових братських та поодиночних могил забезпечують виконавчі органи 

міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини 

відповідно до їх повноважень. 
 
2.20.4. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти 

культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи міської ради із залученням органів 

охорони культурної спадщини. 
 
2.20.5. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць 

родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється 

відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів. 
 
2.20.6. Кладовища, інші місця поховання повинні мати сплановану і впорядковану 

територію, упорядковані під'їзні шляхи. Територія місць поховань повинна бути огороджена. 
 
2.20.7. На вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті вивішуються для 

населення основні положення Закону України «Про поховання та похоронну справу», інші 

нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням 

схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного 

поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, 

допоміжних будівель, громадського туалету тощо. 
 
2.20.8. Після виконання робіт з облаштування могили користувач місця поховання 

зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до 

спеціально відведених місць на кладовищі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028588-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028588-99
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2.20.9. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати 

стандартам та технологіям. 
 
2.20.10. Територія кладовища повинна регулярно прибиратися (очищатися від 

сміття, опалого листя тощо), поливатися в літній період, пішохідні доріжки повинні зимою 

посипатися піском. На кладовищі мають бути обладнані спеціальні місця для встановлення 

контейнерів для збору зів'ялих квітів, вінків, сміття  в розрахунку 1 контейнер ємністю 0,1м3 

на 1000 м2. 
 
2.20.11. Обов’язок із благоустрою і утримання території місць поховань, які 

перебувають у комунальній власності Краматорської територіальної громади, покладається 

на спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба». 
 
2.20.12. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного 

руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування 

матеріальних збитків користувачу (Власнику) здійснюється за рахунок коштів 

спеціалізованого комунального підприємства на балансі якого знаходиться кладовище. У разі 

природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх 

відновлення здійснюється за рахунок користувача. У разі крадіжок, осквернення чи 

пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, 

відшкодування Власникам матеріальних збитків не здійснюється. 
 
2.20.13. На території міських кладовищ повинні бути облаштовані громадські 

туалети. 
 

2.21. Облаштування, та утримання місць для організації сезонної (виїзної) 

торгівлі та майданчиків для проведення ярмарків 
 
2.21.1. Місця для організації сезонної (виїзної) торгівлі та майданчики для 

проведення ярмарків утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою 

проведення цих заходів. 
 
2.21.2. Місця сезонної торгівлі (виїзної) торгівлі та майданчики для проведення 

ярмарків мають відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним 

нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарків та організації 

сезонної (виїзної) торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших 

нормативних актів. 
 
2.21.3. Особи, яким надаються в тимчасове користування окремі елементи 

благоустрою з метою проведення ярмарків та організації сезонної (виїзної) торгівлі, 

зобов'язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, 

укласти договорів на вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених 

норм їх утворення, встановити сміттєзбірники (урни) для зберігання відходів та сміття, 

забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на даній 
території. 

 
2.21.4. Розміщення  пересувних  тимчасових  споруд  та  іншого спеціалізованого  

приладдя  для  роздрібної  торгівлі  під час проведення  ярмарок,  державних  та  місцевих  

святкових, урочистих  масових  заходів, виїзної  та  сезонної  торгівлі, а  також  проведення 

гастрольних  заходів  на  території  міста  здійснюється відповідно до  Рішень виконавчого 

комітету Краматорської міської ради зі змінами,  про затвердження місць для розміщення 



 

   
 

17 

обєктів виїзної, сезонної торгівлі, пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого 

приладдя для торгівлі, про затвердження переліку місць обєктів виїзної та сезонної торгівлі. 
 

2.22. Порядок здійснення благоустрою і утримання прибудинкової території, 

територій житлової та громадської забудови. 
 
2.22.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з 

урахуванням вимог використання цієї території відповідно до “Правила утримання жилих 

будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Державного комітету України 

з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, містобудівної 

документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил. 
 
2.22.2. Утримання будинків і прибудинкових територій у місті здійснюється 

управителями, ОСББ, ЖБК, власниками (орендарями) жилих та нежилих приміщень 

будинків. 
 
2.23.3. Управителями, ОСББ, ЖБК, власниками (орендарями) жилих і нежилих 

приміщень будинків, власниками приватних будинків і споруд, балансоутримувачами, 

орендарями забезпечується належний зовнішній вигляд та технічний стан будинків, споруд і 

прибудинкових територій, в тому числі в частині очистки фасадів від різного роду 

оголошень та графіті, забезпечення належного стану фасадів, парапетів та інших 

конструктивних елементів, зелених зон та насаджень, дитячих і спортивних майданчиків 

тощо. 
  
2.22.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки 

території проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач присадибної 

ділянки зобов'язані на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством, 

забезпечувати вивіз сміття, яке знаходиться на території загального користування, прилеглої 

до його присадибної ділянки. 
 
2.22.5. Організацію благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені жилі 

будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті 

на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, здійснюється органом місцевого 

самоврядування. 
 
2.22.6. Забороняється створювати звалища і скидати сміття за межами відведених 

для цього місць. 
 
2.22.7. ОСББ, ЖБК, управителі та організації, що забезпечують утримання території, 

мають вивозити опале листя безпосередньо після збору. Складання гілок та опалого листя на 

прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками, а також спалення 

листя та гілок заборонено.  
 
2.22.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, 

щебеню, мішків із матеріалами, тощо), будівельного сміття та відходів на прибудинкових 

територіях, територіях житлової і громадської забудови, територій прилеглих до присадибної 

ділянки понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт. 
 
2.22.9. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати 

їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо). 
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2.22.10. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, 

підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння 

мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. 
  
2.22.11. Забороняється самовільно перекривати або зменшувати нормативну ширину 

доріг та проїздів. 
  
2.22.12. Утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях здійснюється 

на основі  “Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006  N 105, розділу 5 цих правил. 
 

2.23. Розміщення, благоустрій та утримання громадських вбиралень. 
 

2.23.1. У місцях масового зосередження людей необхідно влаштовувати громадські 

вбиральні. Місця розташування громадських вбиралень треба позначати відповідними 

покажчиками. Покажчики розташовують і в місцях інтенсивного пішохідного руху та 

освітлені. Покриття до громадської вбиральні має бути рельєфним для орієнтування інвалідів 

з вадами зору. На шляху до громадської вбиральні і перед її входом не повинно бути сходів, 

порогів та інших бар’єрів, які обмежують безперешкодне пересування маломобільних груп 

населення. 
 
2.23.2. Для тимчасового обслуговування окремих об’єктів невеликої потужності 

встановлюють мобільні туалетні кабіни без вигребу. Розміщення туалетних кабін треба 

передбачати також на активно відвідуваних територіях населеного пункту за відсутності або 

у разі недостатньої пропускної спроможності громадських вбиралень: у місцях проведення 

масових заходів, при крупних об'єктах торгівлі і послуг, на території об'єктів рекреації 

(парках, садах), а також при некапітальних нестаціонарних спорудах харчування, з 

дотриманням існуючих санітарних норм. Заборонено розміщення туалетних кабін на 

прибудинковій території. Туалетну кабіну треба встановлювати на тверді види покриття. 

Покриття і ширина пішохідного підходу до туалетної кабіни мають бути розраховані на 

епізодичний проїзд спеціалізованого автотранспорту. 
 

2.24. Розміщення, благоустрій та утримання майданчиків та зон для вигулу 

домашніх тварин 
 

2.24.1. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з 

дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 
 
2.24.2. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності до 

законодавства в сфері утримання та поводження з тваринами. Дресирування собак повинно 

проводитись на спеціально виділених дресирувальник майданчиках. 
 
2.24.3. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати 

їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо). Поховання 

загиблих (померлих) тварин виконується у встановленому порядку. 
  
2.24.4. Власники собак, котів та інших тварин зобов’язані утримувати їх відповідно 

до законодавства в  сфері утримання і поводження з тваринами.   Реєстрація собак, що 

проживають в будинках на правах приватної власності є обов’язковою для власника (коти за 

бажанням), регулярне щеплення від сказу є обов'язковим для всіх тварин, що мешкають на 

території будинків на правах приватної власності. 
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2.24.5. Власники домоволодінь, де є собака, зобов’язані встановити на парканах 

таблички, а також дзвінки, якщо у дворі знаходиться відв’язана собака. 
 
2.24.6. Утримання домашніх тварин здійснюється відповідно законодавства. 
 

2.25. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях 
  
2.25.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких 

видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних 

факторів на здоров’я населення зобов’язані: 
а) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до 

рівнів, установлених санітарними нормами; 
б) забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих 

приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних 

систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів 

індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за 

межі відповідного приміщення та не перевищував допустимі норми в денний  та   в нічний 

час з 22.00 до 8.00(згідно Державних санітарних норм і правил утримання територій 

населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. №145) ; 
в) додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, 

дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму 

звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих 

площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він не перевищував допустимі у денний та в 

нічний час норми; 
г) додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування 

(ресторани, бари, кафе, заклади розважального бізнесу), побутового обслуговування, які 

розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в 

прилеглих жилих приміщеннях він був у межах допустимих норм; 
ґ) вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені 

об’єкти): 
-  житлових будинках і прибудинкових територіях; 
- лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках - інтернатах, закладах освіти, 

культури; 
-  готелях і гуртожитках; 
- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, 

розважального  бізнесу; 
- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп 

житлових будинків. 
 
2.25.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не 

повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби. 
 
2.25.3. Забороняється: 
а) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності 

радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при 

використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних 

виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, 
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квартирах, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших 

захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00; 
б) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних 

приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, 

бари, кафе), розважальних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і 

прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без 

попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і 

час їх завершення. Рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у 

прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати нормативного. 

Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж 

доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть 

проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних 

робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово; 
в) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель 

і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби; 
г) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових 

територіях житлових будинків з 22.00 до 6.00. 
 
2.25.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів 

діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 
а) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі 

приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 
б) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких 

приміщень; 
в) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших 

надзвичайних ситуацій; 
г) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 
ґ) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 
д) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які 

завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування; 
е) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і 

громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження 

проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 
ж) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших 

свят, проведення спортивних змагань відповідно до рішень виконкому міської ради та 

розпоряджень міського голови; 
з) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин 

і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом міської 

ради. 
2.25.5. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників 

сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх 

інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях 

у нічний час з 22-00 до 8-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від 

роботи обладнання автотранспорту. 
 

Розділ 3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ 
 

3.1.  Підприємства, установи, організації, громадяни – суб’єкти підприємницької 

діяльності забезпечують благоустрій земельних ділянок, які перебувають у їх власності або 
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користуванні, відповідно до законодавства України, правових актів органів місцевого 

самоврядування і цих Правил. 
 
3.2.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 

передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям в 

порядку, визначеному Законом України «Про благоустрій населених пунктів». 
 
3.3.  Балансоутримувач об'єкта  благоустрою  з  метою  належного  його  утримання  

та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші 

підприємства, установи, організації. 
 
3.4.  Підприємства, установи, організації, громадяни – суб’єкти підприємницької 

діяльності, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, забов’язані утримувати 

закріплену за ними територію та можуть брати пайову участь в утриманні цього об'єкта 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 
 
3.5. Підприємства, установи, організації, громадяни – суб’єкти підприємницької 

діяльності зобов'язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно 

до законодавства та умов договору пайової участі. 
 
3.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності території визначають 

відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від 

підпорядкування об'єкта благоустрою. 
 
3.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за 

невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання 

шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, 

установами, організаціями територіях відповідно до закону. 
 

3.8. 3.8. Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, 

установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу 7 цих Правил. 

 
3.9.  На прилеглих до підприємств територіях, необхідно проводити весь комплекс 

робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження 

зелених насаджень, а саме: 
а) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, 

що забезпечує утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному 

санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, 

домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю; 
б) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на 

полігон ТПВ. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення 

відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами (офіційними виконавцями 

послуг); 
в) регулярне миття об'єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити; 
г) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, 

забруднених  побутовими  та  іншими  відходами,  на  територіях,  прилеглих  до  будинків  

та споруд; 
ґ) вивіз сміття з території загального користування, ринків здійснюється за заявкою 

Замовника; будинків державного  та громадського житлового фонду один раз на день, а з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1529-17
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домоволодінь приватного житлового фонду - згідно з укладеними договорами або як це 

передбачено Схемою санітарного очищення міста, але не менше ніж два рази на тиждень; 
 
д) утримування приміщень громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів 

на кінцевих зупинках громадського транспорту, у належному санітарному та технічному 

стані; 
е) встановлювання на території загального користування урн для сміття, своєчасне їх 

очищування та забезпечування вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі 

спеціалізованими підприємствами; 
є) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, 

інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях; 
ж) контроль стану водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних 

мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно 

повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, 

зобов'язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття. 

Здійснювати накриття колодязів інженерних комунікацій, які розташовані на проїзній  

частині дороги, в рівень дорожнього покриття. Балансоутримувачі колодязів підземних 

водопровідних та каналізаційних, теплових мереж повинні не допускати течі на водоводі та 

теплотрасах більше трьох діб, усувати течі каналізації негайно 
з) регулярне знищування бур'янів, скошування трави заввишки більше 10 см, 

видалення  сухостійних  дерев  та   чагарників,   видалення   сухого   та   поламаного   гілля  

та забезпечування їх вивезення. 
и) проведення заходів, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів, а 

також заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень шляхом укладання 

відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами, регулярне обстеження власних 

та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших 

карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення; 
і) проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев із 

висадкою нових; 
ї) недопущення пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на 

прилеглих територіях; 
й) з додержанням встановлених норм та правил здійснення утримання в належному 

стані фасадів, будівель, огорож та інших споруд, проводити їх своєчасне фарбування, 

ремонтування, відновлення. 
к) належним чином проведення відновлення благоустрою території після проведення 

ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили 

погіршення благоустрою. Під час відновлення покриття вулиць, тротуарів, пішохідних зон і 
доріжок, проїздів, алей, бульварів, площ повинен бути врахований природній ухил з метою 

запобігання скопичення води після випадіння опадів та таяння снігу. 
л)  утримувати власниками та балансоутримувачами в належному стані опори ліній 

електропередач, стовпи; прибирати пошкоджені (зруйновані) опори, стовпи негайно з 

моменту виявлення. 
м) усунення на закріплених за власниками об’єктах благоустрою (їх частинах) за 

власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків 

аварій, що сталися з їх вини; 
н) усунення на закріплених за власниками об’єктах благоустрою (їх частинах) 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
Контроль  за  виконанням  цих  обов'язків  покладається  на  уповноважених осіб з 

благоустрою та інших осіб визначених рішенням виконавчого комітету Краматорської 

міської ради. 
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3.10. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, 

організацій, що підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, утриманням 

та збереженням зелених насаджень, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з 

території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ при відсутності 

балансоутримувачів, власників (користувачів) покладається на відповідні органи міської 

ради комітети самоорганізації населення, житлово-комунальні кооперативи, відповідно до 

планів-схем закріплених територій. 
 
3.11.  Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі 

вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків 

розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, 

будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний 

режим роботи та технічний стан. 
 
3.12. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, 

переважно енергозберігаючою. 
 
3.13. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. 
 
3.14.  Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка 

залежно від пори року та природних умов. 
 
4.15.  На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, 

магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби 

забороняється. 
 
3.16.  Підприємствам (об'єднанням), установам і організаціям (незалежно від форм 

власності і господарювання) треба створювати умови для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського 

транспорту, для вільного пересування в населених пунктах. 
 
3.17. Під час будівництва або реконструкції приміщень, будівель необхідно 

передбачити створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення згідно 

вимог діючого законодавства. 
 

Розділ 4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ 

БЛАГОУСТРОЮ - ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 
4.1. Правові та організаційні засади озеленення, спрямовані на забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності людини, регламентовані Правилами утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105. 
 
4.2. Інвентаризація зелених насаджень проводиться міським спеціалізованим 

комунальним підприємством, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також 

балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які 

мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням із виконавчими органами 

міської ради відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених 

пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.12.2001 №226. 
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4.3. Охороні і відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста 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 пристроїв. 
 
4.4. Охорона, утримання і  відновлення зелених насаджень  на об'єктах  

благоустрою,  а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету,  а  на  земельних  ділянках,  які  перебувають  у  власності   або   

користуванні,  -   за рахунок  коштів їх власників або користувачів  відповідно до нормативів, 

затверджених у встановленому порядку. 
 
4.5. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету  

Міністрів України від 01.08.2006 №1045. Визначення відновної вартості зелених насаджень, 

що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку з  

відведенням земельної ділянки, здійснюється за Методикою визначення відновної вартості 

зелених насаджень, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 12.05.2009 №127. 
 
4.6. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування, на 

вулицях, площах, бульварах, майданах проводиться спеціалізованими підприємствами, 

укомплектованими спеціальною технікою, механізмами, кваліфікованим персоналом. 
 
4.7. Об'єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до 

їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності 

людини на засадах їх раціонального використання та охорони і утримання відповідно до 

вимог законодавства України, правових актів органів місцевого самоврядування, цих 

Правил. 
 
4.8. На об'єктах благоустрою зеленого господарства та їх території забороняється:  
а). самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, 

газони; 
б). вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, 

гілки, деревину, сніг, листя тощо; засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя у 

лотки водовідведення; 
в). складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання; 
ґ). самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, 

павільйони, кіоски, тимчасові споруди, металеві гаражі тощо; 
д). посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах; посипати тротуари, 

доріжки, прогулянкові стежки, інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними 

для такого використання; викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час 

зимового прибирання вулиць, доріжок тощо; 
е). влаштовувати стоянки автомашин, мотоциклів, мопедів, суден, катерів (крім 

спеціального технологічного транспорту); 

є). паркувати автотранспортні засоби на газонах та інших місцях, якщо це може 

призвести к пошкодженню зелених насаджень; 
ж). встановлювати намети у невідведених для цього місцях; 
з). спалювати суху рослинність, розпалювати багаття, порушувати інші правила 

протипожежної безпеки; 
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и). підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, 

прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити 

дерево; 
і). добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження; 
ї). рвати квіти, ламати гілки дерев; викопувати дерева, чагарники, квіти; й). 

винищувати мурашники, ловити птахів і звірів; 
к). випасати худобу, займатися верховою їздою у невідведених для цього місцях; 
л). здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, 

механізмів у невідведених для цього місцях. 
 
4.9.  Балансоутримувач забезпечує належне утримання і своєчасний ремонт 

об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати інші 

підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені 

власником об'єкта. 
 
4.10.  На території об'єктів відповідно до містобудівної документації можуть бути 

розташовані будівлі і споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого 

призначення. Власники цих будівель і споруд зобов'язані забезпечити належне утримання 

наданої їм земельної ділянки, а також  на умовах договору, укладеного з 
балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої 
території або брати пайову участь в утриманні об'єкта. 

 
4.11.  На об'єктах державної чи комунальної власності межі закріпленої території 

визначають місцеві органи державної влади або органи місцевого самоврядування. 
 
4.12.  Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за 

ними є:  
а). на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - 

балансоутримувачі цих об'єктів; 
б). на територіях установ, підприємств, організацій і прилеглих територіях - 

установи, організації, підприємства; 
в). на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники 

чи власники (користувачі) цих територій; 
г). на безхазяйних територіях, пустирях - органи місцевого самоврядування; ґ). на 

приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі. 
 
4.13.  Елементи благоустрою входять до складу об'єктів благоустрою. 
 
4.14. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні 

електромережі, телефонізації та інші, які проходять через територію об'єкта благоустрою, не 

входять до його складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, 

організацій. 
 
4.15. При розміщенні спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на території 

зелених насаджень розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний влаштовувати і 

утримувати квітник і газон навкруги тумб та фундаментних блоків рекламного засобу. 
 
4.16. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 

розташовані зелені насадження, забудовник зобов'язаний: 
а). огороджувати дерева на території будівництва; 
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б). у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування  

дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола 

наявних дерев. 
в). копати канави глибше 1м для прокладання підземних інженерних мереж і 

фундаментів на віддалі не менше 2м від дерева та 1,5 м від чагарника; 
г). не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев; 

ґ). зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, 

організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи 

передачі спеціалізованому підприємству для використання під час створення зелених 

насаджень. 

 
4.17. Під час проєктування територій комплексного благоустрою, загального, 

обмеженого користування, будинків, споруд будь-якого цільового призначення нормативні 

показники рівня озеленення визначаються відповідно до вимог діючого законодавства 

України. 
 
4.18. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах 

благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок 

державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на 

земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок їх 

власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку. 
 
4.19. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин 

аборигенної флори та їх декоративної форми. 
 
4.20.  Забороняється використовувати в озелененні територій інвазивні 

(чужорідні) види рослин. 
  
4.21. Забороняється  фарбувати дерева вапном. 
 

  
Розділ 5. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ 

5.1.  Утримання в належному стані територій будівель і споруд інженерного захисту 

територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до 

законодавства України, правових актів органів місцевого самоврядування, цих Правил. 

 
5.2.  Балансоутримувачі будівель і споруд інженерного захисту територій, санітарних 

споруд зобов'язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, 

капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну 

роботу. 
 
5.3.  Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних 

процесів здійснюється з дотриманням вимог: постанови Кабінету Міністрів України від 08 

листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від 

зсувів»; Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від 
підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483; ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 
«Постанова з улаштування систем поверхневого водовідведення». 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1369-96-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1369-96-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0170-12/paran13
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5.4. Утримання фонду захисних споруд  цивільного захисту здійснюється відповідно  

до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення 
його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року 
№ 138. 

 
Розділ 6.  ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ МІСТА 

 
 6.1. Санітарне очищення території Краматорської територіальної громади включає 

механізоване та ручне прибирання об'єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця 

відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, роздільне збирання, 
обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста 

відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, Схеми санітарного очищення міста, 
санітарних норм та правил, правил благоустрою, рішень міської ради, її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови  
 
6.2. Збирання та вивезення побутових відходів у межах території Краматорської 

територіальної громади здійснюються суб’єктами господарювання, які уповноважені на це 

органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173. 
 
6.3. Зберігання побутових  відходів  здійснюється  їх  власниками  згідно  з  вимогами 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України 05  квітня  2011  року  за № 457/19195, та 
Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 

серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року 

за № 1157/19895., Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення 

населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013), Державних будівельних норм «Благоустрій 

територій» (ДБН Б.2.2-5:2011), інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних 

документів. 
 
6.4. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється власниками таких відходів з 

дотриманням вимог: Закону України «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 

року № 1070; Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 

жовтня 2011 року за № 1157/19895; Порядку розроблення, погодження та затвердження схем 

санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 

року №  57,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 

505/30373. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 

145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 

457/19195;Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення 

населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013), Наказу Міністерства охорони здоров’я  від  19.06.1996 

№173 «Про затвердження державних санітарних правил планування та забудови територій»; 

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з 

відходами. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF/paran12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF/paran12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0505-17/paran13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0505-17/paran13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
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6.5. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових 

відходів здійснюється їх власниками в спеціально організованих місцях їх тимчасового 

зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення 

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 
 
6.6. На всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості  

урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною 

щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення. 

Урни обов'язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, входів у 

громадські і житлові будівлі та споруди. Чищення урн слід проводити систематично в міру їх 

наповнення. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, 

що здійснюють прибирання закріплених за ними територій. 
 
6.7. Підприємства, установи, організації, фізичні – особи підприємці, мешканці 

територіальної громади зобов’язані укласти договори зі спеціалізованими підприємствами 

(офіційними виконавцями послуг) на вивезення побутових відходів, а також на вивезення 

рідких побутових відходів, за умови відсутності підключення до центральних мереж 

водовідведення. 
 
6.8. Вивіз будівельних та великогабаритних відходів підприємствами, установами, 

організаціями, фізичними – особами підприємцями, мешканцями територіальної громади 
повинен здійснюватися самостійно шляхом укладання договору на вивіз та захоронення 

відходів на полігоні ТПВ зі спеціалізованим підприємством, або укладати окремі договори зі 

спеціалізованими підприємствами (офіційними виконавцями послуг) на вивіз будівельних та 

великогабаритних відходів. 
 
6.9.  Забороняється вивезення відходів, сміття, листя льоду у місця, які не передбачені 

для цього. 
 
6.10. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, доріг, площ та інших 

об'єктів благоустрою, зобов'язання зі встановлення та утримання урн покладається на: 
а)   підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб - 

підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними 

договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди з зовнішньої сторони; 
б) підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців, що здійснюють 

торгівлю та побутове обслуговування, - біля входу в торговельні зали, крамниці, салони, інші 

приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, 

інших виносних/вуличних об'єктів торгівлі та послуг. Урни встановлюються біля входу з 

зовнішньої сторони; 
в)   балансоутримувачі парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів 

та майданчиків для дозвілля та відпочинку на території вказаних об'єктів з інтервалом не 
більше 40 метрів і об'ємом не менш ніж 70 літрів. Кількість урн встановлюється з розрахунку 

1 урна не менш ніж на 800 кв. метрів площі. 
 
6.11. Особи, на яких покладено обов'язок встановлення урн, зобов'язані утримувати їх 

у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж 

один раз на добу, у разі забруднення - промивати. 
 
6.12. Контейнери для сміття встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках 

власником або балансоутримувачем цих майданчиків відповідно до національних стандартів 

України ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги», 
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затверджених ДП «УкрНДНЦ» 2017 року та ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з 

улаштування контейнерних майданчиків», затверджених Мінрегіоном України 2014 року. 
 
6.13. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і 

організаціями, на балансі яких вони перебувають. 
 
6.14.  У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, 

вивозити на об лаштовані майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, 

відходи. 
 
6.15.   Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та 

транспорту і включати: 
а)  підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду повинні 

розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, 

тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинки 

громадського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється 

свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах із забезпеченням безперешкодного руху 

пішоходів та транспортних засобів для подальшого вивезення, за винятком території місць 

зупинок громадського транспорту, або на зелену зону; 
б)  видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на 

тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну 

частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення, снігові вали розміщуються на 

відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на 

перехрестях, пішохідних доріжках, місцях зупинок громадського транспорту, місцях для 

паркування, на трамвайному полотні, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальній 

території, на решітках зливових колодязів; 
в)  усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи 

через вулиці, місця зупинок громадського транспорту, спуски, підйоми речовинами, що 

виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється 

шляхом посипання піском, піщано-солевою сумішшю або шлаком. При таненні снігу та льоду 

мокрий сніг, пісок та бруд вичищають. 
г)  здійснення прибирання бурульок з дахів будинків та споруд. При утворенні 

льодоутворень та бурульок на дахах будинків та спорудах з боку пішохідного тротуару 

необхідно приступати до їх прибирання негайно по мірі їх утворення з попереднім 

огородженням небезпечної ділянки. 
 
6.16.  Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця зупинок 

громадського транспорту, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для 

проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною, піщано-солевою 

сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлово-експлуатаційні 

підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи - підприємці, а також 

громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов'язок 

передано за договором. 
 
6.17.  Власники або особи, які утримують відповідні території, зобов'язані: 
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати 

металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т. п.); 
- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, піщано-солеву суміш), 

реагенти для своєчасного проведення протиожеледних заходів; 
- прибирати сніг з початку снігопаду для запобігання накату відповідно Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
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України від 14.02.2012 №54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання 

вулиць та доріг населених пунктів». 
- очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та 

бурульок із дотриманням застережливих заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи 

пошкоджень покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних 

конструкцій тощо; 
-вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, 

споруд, будівель. 
 
6.18.  В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку. 
 
6.19. Полив проїзної частини доріг, тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться в 

плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів. 
 
6.20. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть 

укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі 

механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього 

матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій та інші дії 

або проводити ці роботи самостійно. 
 
6.21. Забороняється перевезення автомобільним транспортом будівельних, сипучих 

матеріалів, листя, гілок тощо без накриття тентом, який запобігає засміченню доріг, вулиць  та 

прилеглих до них територій. 
 
6.22.  Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється у спеціально відведені 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, або здійснення інших операцій з відходами. 
 
6.23. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних 

горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях 

природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного   та   історико-культурного   призначення, в 

межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях. 
 
6.24.   Забороняється встановлення будь-яких перешкод, які обмежують рух 

автотранспорту на прибудинкових територіях до контейнерних майданчиків без погодження з 

уповноваженими підрозділом Національної поліції, власником дороги, або уповноваженого 

ним органом. 
 

6.25.  Забороняється вивозити та\або звалювати в невідведених для цього місцях 

відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища. 

 
6.26.  Забороняється захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, 

конструкціями, сміттям, великогабаритними, ремонтними, побутовими відходами, відходами 

виробництва, накопичення снігу та льоду, столами, лотками, ящиками, мішками, ялинками 

тощо. 
6.27.  Забороняється спалювати листя, гілки, всі види відходів та вторинної сировини 

на території міста та сміттєзбірниках; 
 
6.28. Відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, 

вважаються безхазяйними, облік яких здійснюється відповідно до ст.26 Закону України «Про 
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відходи» та Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1217. 
 
   

Розділ 7. РОЗМІРИ МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЙ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ 
 
7.1. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, 

організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо 

територія перебуває у приватній власності. 
  
7.2. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій 

наведено у таблиці. 
 
 

РОЗМІРИ МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТЕРИТОРІЙ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ 

№

 
з/п 

Прилегла 

територія 
Суб’єкти 

господарювання, на яких 

покладається утримання 

прилеглої території 

Межі 

утримання прилеглої 

території 

підприємства, 

установи, організації 

(не менше) 

1 2 3 4 

1 Двори, тротуари, 

покриття проїзної 

частини проїздів, 

прибудинкової 

території 

житлового фонду 

ЖК, ЖБК і ОСББ 

Житловий кооператив, 

житлово-будівельний 

кооператив, об’єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку, управителі 

багатоквартирними 

будинками 

20 м від межі відведеної 

земельної ділянки або 
периметру споруди та до 

проїжджої частини 

вулиці 

2 Двори, тротуари, 

майданчики, 

покриття проїжджої 

частини вулиці, інші 

території земельних 

ділянок, що надані у 

власність або 

користування 

юридичним або 

фізичним особам 

Власники або користувачі 

земельних ділянок 
20 м від межі земельної 

ділянки або периметру 

споруди та до проїжджої 

частини вулиці 
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3 Території, 

прилеглі до об’єктів 

соціальної 

інфраструктури 

Комунальними 

підприємствами 
15 м від межі 

земельної ділянки або 

периметру споруди до 

проїжджої 
частини вулиці 

4 Території, 

прилеглі до 

автозаправних 

станцій 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

50 м від межі 

земельної ділянки, що 

надана у власність або 

користування або 

периметру споруди, та до 

проїжджої частини 

вулиці 

5 Території, прилеглі 

до торговельних 

центрів, об’єктів 

побутового 
обслуговування,громад

ського харчування, 

авторемонтних 

майстерень, магазинів, 

ринків, тимчасових 

споруд торговельного, 

побутового, соціально- 
культурного чи іншого 

призначення для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

20 м від межі 

земельної ділянки, що 

надана у власність або 
користування або 

периметру споруди, та до 

проїжджої частини вулиці 

 

6 Території, 

прилеглі до 

колективних 

гаражів 

Гаражно-
будівельні 

кооперативи 

20 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування , та до 

проїжджої частини 

вулиці 

7 Території, 

прилеглі до 

центрально-
теплових, 

трансформаторних

, 
газорозподільних, 

Підприємства, установи, 

організації, на балансі 

яких знаходяться вказані 

об’єкти 

у радіусі 10 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини 

вулиці 
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тяглових 

підстанцій 

8 Трамвайні, 

тролейбусні, 

автобусні зупинки 

та зупинки 

маршрутних 

транспортних 

засобів і стоянки 

(місця відстою) 
маршрутних таксі 

Відповідні дорожньо- 
експлуатаційні 

підприємства або інші 

суб’єкти господарювання 

на договірних засадах 

у радіусі 20 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини 

вулиці 

9 Засоби 

зовнішньої 

реклами 

Балансоутримувачі 

або власники 

(рекламодавці) 

у радіусі 6 м від 

споруди або до 

проїжджої частини 
вулиці 

10 Майданчики 

для 

паркування 

Суб’єкти 

господарювання, які 

утримують майданчики 

для паркування 

20 м від периметру 

споруд та до проїжджої 

частини вулиці 

11 Мости, 

шляхопроводи, 

інші штучні 

споруди, території 

під 

шляхопроводами 

Балансоутримувачі 

штучних споруд 
10 м від периметру 

споруд 

12 Контейн

ерні 

майданч

ики 

Балансоутримувачі 

територій, на яких 

розміщено 
контейнерні майданчики 

5 м від периметру 

споруди 

13 Території, відведені 

під проєктування та 

забудову 

Фізичні особи, яким 

відповідно до 

законодавства відведені 

земельні ділянки, 

незалежно від того, 

ведуться на них роботи чи 

не ведуться 

20 м від межі земельної 

ділянки, яка відведена 

під проєктування та 

забудову або 

периметру споруди, та 

до проїжджої частини в 

улиці 
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Розділ 8. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

8.1. Проєктування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних 
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій». 
 
8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від 

функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з 

таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, 

легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд. 
 
8.3. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або 

унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних 

пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння. 
 
8.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями 

загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати 

яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами. 
Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види 

конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори. 
8.5. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, 

зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, 

паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні 

об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення  від пилу 

і снігу, поточний ремонт. 
 
8.6. Розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально- 

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності проводиться 

відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України 
"Про благоустрій населених пунктів", Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних  переїздів,  правил  користування  ними  та  охорони, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 

року N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності" та «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності Краматорської територіальної громади», затвердженому рішенням 

Краматорської міської ради. 
 
8.7. Загальні умови розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності та засобів пересувної мережі. 
 а) Загальні умови розміщення стаціонарних тимчасових споруд: 
Стаціонарні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності повинні 

розміщуватись: 
- з додержанням Правил благоустрою території Краматорської територіальної 

громади, Комплексної схеми розміщення стаціонарної тимчасової споруди; 
-  з урахуванням всіх наявних планувальних обмежень, передбачених будівельними 

нормами у відповідності до прийнятих Архітипів стаціонарних тимчасових споруд; 
-  на підставі Паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової споруди; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113038.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113038.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR140048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940198.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940198.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940198.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940198.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20068.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20068.html
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- за умов дотримання Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 

19.06.1996 р. №173; 

б) Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим 

покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства. 
в) Загальні умови розміщення пересувної тимчасової споруди та засобів пересувної 

мережі. 
Пересувна тимчасова споруда та засоби пересувної мережі для здійснення 

підприємницької діяльності повинні розміщуватись: 
-  з додержанням Правил благоустрою території Краматорської територіальної 

громади; 
- відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 №198; 
-  з урахуванням забезпечення дотримання правил безпеки руху транспорту і 

пішоходів. 
 
8.8. Загальні умови утримання тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності: 
а)   постійно утримувати прилеглу територію (в радіусі 6 м або до проїжджої частини 

в разі зменшення відстані від тимчасової споруди до проїжджої частини) у належному 

санітарному стані. Регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, 

снігу, тощо. Прибирання прилеглої території повинно здійснюватися систематично за  

власний рахунок (або власними силами); 
б)  встановити урни рекомендованого зразку для сміття біля тимчасової споруди, 

своєчасно їх очищувати; 
в)  укласти договір зі спеціалізованим підприємством (офіційними виконавцями 

послуг) на вивезення твердих побутових відходів; 
г)  не вносити доповнення або зміни до естетичного рішення тимчасової споруди; 
ґ) утримувати в належному стані фасад тимчасової споруди, усувати пошкодження, 

написи,малюнки, тощо протягом 10 календарних днів. 
 
8.9. Самовільне розміщення тимчасової споруди та/або порушення умов розміщення 

тимчасової споруди на території Краматорської територіальної громади забороняється. 

Самовільно розміщені тимчасові споруди, або тимчасові споруди встановлені з порушенням 

умов розміщення підлягають демонтажу. 
 
8.10.  Демонтаж тимчасової споруди здійснюється згідно чиного законодавства 

України. 
 
8.11. Проведення контролю за належним використанням місця розміщення 

тимчасових споруд здійснюють уповноважені особи. 
 
8.12.  Вимоги до тимчасових споруд - відкритих майданчиків для харчування: 
а) Відкритий майданчик для харчування не повинен перешкоджати вільному руху 

пішоходів. Прохід для пішоходів має бути не менше 1,8 м. 
б) Майданчики розташовуються виключно у межах фасаду стаціонарного закладу зі 

збереженням вільних проходів у вхідні (в’їздні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів 

майданчика поза межі закладу можливе лише за умови письмової згоди власника (орендаря) 

сусіднього приміщення. 
в) Майданчики встановлюються з максимальною доступністю для людей з 

інвалідністю та маломобільних груп населення. 
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г) Після закінчення сезонного періоду суб’єкт підприємницької діяльності 

зобов’язаний забезпечити демонтаж майданчика. 
ґ) Об’ємно-просторове та художньо-естетичне вирішення у контексті сформованого 

історичного середовища. 
д) У межах відкритих майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, 

лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для сміття, квіткові та 

ландшафтні композиції. 

е) Сонцезахисні елементи у межах історичного ареалу можуть бути лише у вигляді 

окремо стоячих парасоль. Парасолі повинні бути складні висотою не більше 3 м, діаметром не 

більше 4 м, у випадку розміщення квадратних парасоль – не більше 5 м по діагоналі. Накриття 

парасоль не повинно виступати за межі майданчика. Кольори парасольок повинні бути 

максимально нейтральні (природних пастельних тонів). На одній вулиці чи площі бажано 

встановлювати парасолі одного кольору.  
є) Як виняток, сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді навісних маркіз, що 

кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду за умови, якщо вони не перекривають 

декоративних елементів фасадів, не перетинають площини віконних отворів та їх несучі 

конструкції не кріпляться до площини пішохідно-дорожного покриття. 
ж) Відкриті майданчики встановлюються без огорожі. 
з) По периметру майданчика допускається влаштування легких ажурних збірно- 

розбірних конструкцій висотою до 0,8 м, у які може бути вкомпоновано квіткові композиції, 

світильники, назву закладу. 
и) На вулицях з інтенсивним рухом транспорту при розташуванні майданчика на 

тротуарі для безпеки пішоходів необхідно встановлювати турнікети. 
і) Освітлюючи прилади (світильники, ліхтарі тощо) розміщуються лише у межах 

майданчика і не повинні засліплювати пішоходів, водіїв та вікна мешканців прилеглих 

будинків. 
 
8.13.  Заборонено розміщення майданчика: 
а) на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху 

пішоходів (при влаштуванні майданчика на тротуарі його прохідна ширина повинна 

залишатися не меншою ніж 1,8 м). 
б)  на проїжджій частині вулиць і доріг. 
в)  на зелених насадженнях та газонах. 
г) у пішохідній зоні центральної частини міста без збереження проїзду автотранспорту 

спеціальних служб. 
ґ)  у випадку, якщо влаштування майданчика загрожує безпеці людей. 
 
8.14.  На майданчику заборонено встановлення: 
а) закритих (відкритих) альтанок, палаток, шатрових накриттів, навісів, сцен, естрад, 

танцювальних майданчиків тощо). 
б) холодильників, прилавків з морозивом, рекламних шаф з холодильним 

обладнанням, грилів та мангалів, шаф, етажерок, барних стійок. 
в) звуковідтворюючої апаратури та використання живої музики у межах житлової 

забудови міста. 
 
8.15. Не допускається користування тимчасовими спорудами, а також пересувними 

елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно- 
правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та 

забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання. 
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8.16. Забороняється виставляти на дорогах, тротуарах, зелених зонах, які прилеглі до 

місць здійснення підприємницької діяльності – торгівлі (будинків, споруд, приміщень) зразки 

товару, а також вивішувати зразки на фасадах будинків. 
 
8.17. Розміщення зовнішньої реклами на території Краматорської територіальної 

громади здійснюється відповідно до «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території 

Краматорської територіальної громади», затвердженого рішенням Краматорської міської ради 

та діючого законодавства України. 
 
8.18. Спорудження (створення), інвентаризація та утримання малих архітектурних 

форм (за визначенням в цих Правилах), творів монументального мистецтва, скульптури, 

монументального малярства, архітектури та інженерного мистецтва, пам’ятних знаків 

присвячені увічненню знаменних подій в  історії  України  та  світу,  а також пам'яті видатних 

державних, громадських та історичних діячів, діячів національної науки, культури, мистецтва 

і праці державного і місцевого значення, їх проєктування, виготовлення та встановлення на 

території Краматорської територіальної громади здійснюється відповідно до «Порядку 

розміщення творів монументального мистецтва, пам'ятників і монументів», затвердженого 

рішенням Краматорської міської ради. 
 

Розділ 9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ 

БЛАГОУСТРОЮ 

 
 9.1. Контроль у сфері благоустрою території Краматорської територіальної громади 

спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 

підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, а також громадянами, у тому числі 

іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», цих Правил, інших нормативно-правових актів. 
 
9.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою Краматорської територіальної 

громади здійснюється міською радою та її виконавчими органами. 
 
9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється 

шляхом: 
а)  проведення перевірок території; 
б)  розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; 
в) участі в обговоренні проєктів благоустрою територій населених пунктів, іншої 

технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; 
г) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою 

внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил 

благоустрою території населеного пункту. 
 
9.4. Здійснення контролю за станом благоустрою території Краматорської 

територіальної громади, виконанням цих Правил, в тому числі за організацією озеленення, 

охороною зелених насаджень і водойм, створенням  місць  відпочинку  громадян, 

утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями 

територій покладається на Інспекцію міської ради з благоустрою. 
 
9.5. Контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста покладається на 

виконавчі органи міської ради, в межах їх повноважень: управління житлово-комунального 
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господарства Краматорської міської ради, управління містобудування та архітектури, 

управління з цивільного  захисту за напрямками діяльності та/або уповноважені на це особи. 

9.6. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється 

відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

9.7. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється 

згідно “Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів” 

затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України 16.01.2007 N7.  

 

Розділ 10. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ 
ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил 

утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 
76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207,  та 

ДБН Б 2.2.-12:2018 «Планування та забудова територій». 
Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків 

застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо 

розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій 

багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56. 
 
10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки 

території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач 

присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого 

самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, 

прилеглої до його присадибної ділянки. 
 
10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові 

будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті 

на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, 

здійснюється органом місцевого самоврядування. 
 
10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також 

поряд з контейнерними майданчиками. 
 
10.5. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, 

підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння 

мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. 

Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. 
 
10.6. У житловій зоні забороняється: 
а) транзитний рух транспортних засобів;  
б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх 

розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних 

транспортних засобів; 
в) стоянка з працюючим двигуном; 
г) навчальна їзда; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0056858-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0056858-14
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ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, 

що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать 

громадянам, що проживають у цій зоні). 
 
10.7. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що 

обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також 

транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, 

чи автомобілям (мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком “Водій з інвалідністю”, 

якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо 

до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише 

ними. 
Розділ 11. ІНШІ ВИМОГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ 

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ», 
ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ 

 
 

11.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з 

власника за їх технічний та санітарний стан. 
11.2. Уповноваженими особами по  контролю за виконанням цих правил є  особи, 

уповноважені виконавчим комітетом Краматорської  міської ради здійснювати контроль за 

станом благоустрою території Краматорської територіальної громади . 
11.3. У випадку втрати чинності окремих нормативних актів, згаданих у цих Правилах, 

а також у випадку зміни законодавства, що має мати наслідком внесення змін до цих Правил, 

Правила залишаються чинними в частині, що не суперечить законодавству.  
11.4. На території Краматорської територіальної громади  заборонено вчиняти дії, які 

завдають, або можуть завдати шкоди об’єктам благоустрою міста; псувати майно 

територіальної громади міста та інших власників; засмічувати територію, порушувати тишу, 

розпивати спиртні напої в публічних місцях, курити у не відведених для цього місцях, 

спалювати рослинність та інші речі, вчиняти будь-які дії, які порушують вимоги даних 

Правил благоустрою, рішень Краматорської  міської ради, рішень виконавчого комітету 

Краматорської  міської ради, розпоряджень міського голови міста Краматорська, 
нормативно-правових та нормативних актів України. 

11.5. У випадку призупинення дії в установленому порядку окремих пунктів цих 

Правил Правила залишаються чинними в іншій їх частині. 
 
 
 
 
 
 


