
IIрдвилА
б,lrагоустроIо територii мiс,га I ишrневе

I. Загальнi полоrкення

1. 11равила благоустрою тери.горii MicTa Вишневе Кисво-Святошинського району 1(иТвськоТ областi

(датii - 11равила) ус.гановлIоють вимоги щодо благоустрою теритOрjТ пц, Вишневе Кисво-Святошlинського

району Киiвсьlсоi областi, j____ --______лтпс
2.УцихПраВилаХнавеДенiни)ItЧетермiниВжиВаюТЬсяУТакиХЗнаLIеннях:

благоустрiи ,_ru."n"nrx пунктiв-_;J*пп.п. робiт з iнх<енерного захисту, розчищення, осушення

.га озеJlеFIеt+ня територiТ, а також соцiально-економiчнЙ, орauпiзаuiйно-правових та еttологiчних

заходiв з покращанriя мittроtслiмату, санiтарноГо очищеНня, зни)Itення рiвнЯ ШУtulУ та iнше, rцО

здiйснтототься на територii населеного пу}Iкту З I\4еТою Ti рацiонального виItористання, належIJо.о

yT1]I4MaI]FIri та.охорони, створеFIНЯ yI,IoB щодо захисту i вiдновлення сприятливого для I(итIсдiяtльностi

ЛIОДI4liиjl?JllllijЁ,.r"rс,грою 
- орга_Iiи дерхсавноi ч"lо1lly::,:,i:Т::,1,il'опо'оуВан]]Я, 

пiдприсlutства'

ус,гаIJовI,,. upruniru,,ii tРiзичнi особи - ,,iдпр".r,lli. органи самоорганiзацiТ 'IасеJIеL'IIя, 
громад(,IFIи;

балаttсоl,триN,lYI}zil-t об'irt.га бЛагоl,с,l.роlо - визLlачaпu u,u"пиком об'сrст,а благоустроlо, l] томlу чис:тi на

](оlil()/рсllих зilсадах, фiзи.ttла чи юр1,1д}4чна особа, яка забезпечус налеI(Не УТРИIv{анн,I 
,Ia свос,lасltий

1]сi\.,IоF1,I,t,lб'сt<'га 
бЛаГОvСТРОlО; 

lлглr,лтllлтл _ п\/N/я t, яка достагня /,lля поl(риlтя
вlдttовна uup,i"i об'скта благоустро}о - сума грошових кошт1I

ви,Iра,г, rlсобхiлrtих для вiдновлення об'скту благоустрою; li т,а I]елосипедн
вtlутрiшrнЬокRар,гальI]l та tншi проТзди, тротуари, пiшохiдrri та I]елосипеднt /1ор1)I(ки,

набере>itнi, майдани, пltощi, u .Tu,,o* автомобiльнi стоянки та майданчики для паркування

транспортних засобiв з iHrttetlep'IиMи та допомirкними спорудами, технi,Iними засобами органiзацiТ

дорожнього руху; влеIтLIя, наJIежного утриманнr{
заходи з благоустроIо F{аселених пунктiв - роботи *"о"_:]i:,л:

.га 
рацiогtальлtого викориOтання територiй, охорони та органiзашiт упорялl(уваI]ня об'сктiв

б:lаl,оl,g,lр9lо з урахуваlIrIям особливостей iх використан}Iя,

зеltеlтi I{,lсtl,Il}I(егlтIя - дереВI.1а. ЧаГарНикова' KBiTttoBa Та траВ'Я1-1а рослilгlttiстъ IIр14ролl-{оГО 1

1,I1,1,\/аiliого Ilохо,|1жеltгIя на i}изначеrriй тепитоп]1 
]]1_,:,no,o "у1l]l]ул_,,,,,

зrlBtritttLtrt реклаlvlа - pel(Jlalvla, iЦО РОЗМiЩУСТЬСЯ На СПеЦiаЛЬГlИХ ТИN4]lаСОВИХ l cTallloHa']'lLlX

I(оllструl(цiях (борли, роз,Iя)I(ки, багIери, холДеРИ, ]lI,ге}Iдери, сiтi-лайти) - l]еКJlt1I\4Оtlосiях, розтаIrIовzII]их

1.1it lзiдi<ри.гiri пцiсltевос.гi, а також на зовнiпrнiх поверхнях будиt'ttiв, споlэуд, на елементах I]уличного

об,цttднапнrl, наr1 ttpo'ilK/utolo LIастиl-]о}О ВУЛИlU) i лорil,;

об'сt<тtа блаi.оус,l,роlо - ,1 еl]и,IорiТ, що пiдлягаrоть блаr,оус,троtо:

теlэиторiЯ заI,аj]ьI-1огО корис,гут]аI]ня: паркИ, сllери, сади,..р:]:Реацiйнi зони, майtданчики (дитячi,

crropTtaBHi), плоl,цi, набереlttнi, про"п"r,rи, вулицi, npo"ynon,, проТзди, пilшохiднi ,],а велосипед'1i /lopirKKl,.,

{(.цаitовиIца,та lншi ,геlэи,тоlэii загальшого користування;. l_ _,л*17лgб бvпиьтtсч_ визI
прибудtlанiсовi територii (прибулинкова територiя) - територiя навколо будинtсу, визнаа{е}lа aI(ToN4

гта I1]]aBo власнtlстi чи t(ористуваЕIня ЗеN,IеЛЬною дiлянttою i призначена ДЛя обслуговування булинк)';

ПрИJIеГЛаТерlаторiя.'.р"'орiо,якаIчIежУеiзоб,еttтомблагоУстрою(йогочастиною)абоспорулою
(,гип,Iчасово}о сllорудоtо), роз,гаш1ованоIо на об'ектi благоустlэоlо по його периметру;

)/тl]иN4аннrI в I.IaJIe)I(Ho]VIy ;;;; ,iг-iyiT - ,"порi.ТанНя ii за признаLIеНняМ lзiдповiдцlо До

генс.ральFlого llJlaHy населеного пувк,гу, lFI11]ol м,,,тобулiо1:1 j]::х,.,еl_т,гацii, 
1lравил благоус"гроtо

тер1.1.горiТ 1-IаселеIlого гI)/нi(ту. а Tat(o)l( caHiTapl-te очI{lIlеFIl{я тери,горi'f- ii озеленеrtгlяt, збереltсегtt,lя -га

вiдt-iоtзлеrlttя об'с:lстiв б-чагоустроltl; _ __.'.,,,,:,,. Iyrлrтл ., 
,

чеlэtзогti лirrii визt+а,ленi в п,riс,гобулi''lriй доr.уьlеrt,гацiТ iцоДо гIутrк,тiв ге]одезиLIноТ мережt Mertcl.

iснуtсlчих та запl)оеl(.гованих вуJlиllь, дпрi,,, майданiв, яIсi lэоздti,lяIоть територii забулоtsи та тери'ор11

iнrшого пр],lзi{ulTleII}I я l



iHшri термiни вживаються у значеннях, наведених у податI::lYl кодеttсi Укратни, законах

УкраТни кПро благоустрiй 'ru..n*"" 
пунttтiв>, <Про регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>, <Про

охорону культ)/рноТ спадщини>,,кПро мiсцеве.u*оuрооуruпп, u YKpaTHi>, кПро органи самоорганiзацi'

I-Iаселення)>, кПро рекламу), рlшеннях сесiй Вишневоi мiськоi ради кПро затверд)I(ення Прави,ll

у.гl)иNlанн,l тtsарин 
"у йiaii 

'tirurnruru, 
кПро затвOрдпiення Програми регулIова}IFIя 

LIисельFIост'

безпритульних тварин у MicTi Виш_lневе на 201в-2020 роки), 
}rrстт-ся вiлповiдно

З, Фiнансуоu,rпо заходiв з благоустроiо населеного пункту здiйснrосться вiдповiдно до статт1

36 Закогrу Украilли кПро благоустрiй населених пунктiв>,

Участь громадяLI у фiнансувалlнi заходiв iз благоустрою населеного пунI(ту здiйснюеться

вiдttовiдно оо .,,,urri?'iuno"y УкраТни <Про благоустрiй населених пунктiв>,

4, Гроплалят{и та юридиLIнl особи^с вiдповiдыiьними за порушення цих Правил та правил

благоl,строIо територiй населених пунtстiв згiдно з вимогами законодавства Украiни,

II.ПорядоttзДiйсненняблагоустроюТаУТриМаНняТери:Горiйоб'ектiв
благоустроlо

1. Благоустрrй територiй злiйснюсться з урахуванням особливостей таких територiй вiдповiдно до

ВИтчIог закоLIодавства та нормативно-технiчних доi(ументiв та дБн,

Ilроектуванtля та будiвr-тиllтво об'сктiв булiвничтва на об'сктах благоустроrо здiйснюетъся

tзillповiltl-tо /1О l]ИI\4Ог законодав.r*u 5i .,P.|l мiЬоОулiвгrоТ дiяльностi, Заl<ону УкраТни кГIро оuiнку

впливу.на довкiл.llя>, а TaKo)I( дБн Б.i.2-S:2Ьl i кПлаlrування та забудова MicT, селишl, i функuiональ}Iих

*О";:Оr)Т':,JЖ|fТ;ТliJЪ"#З'r"rооо 
здiйснтосться вiдповiд'-1о до cTaTTi 15 закоrrу укратни кПро

блаl,оустрiй населеtлИх пунктiвl> та Порялку проведення ремонту та утримання об'сктiв благоустрою

насеJlених пуFIктlв, затверджегlого 'uп*Ы' Дерх<авного KoMiTeTy УтсраТrти з питань житлов0-

I(olvlyl_IaJlbtloгo господарства вiд 2з вересня 200З року Ns 154, ЗаРеССТРОВu"О.О В MiHicTePcTBi ЮСТИЦiТ

УкрЬiнИ 12 лютогО 2004 рокУ за Ns 1В9/В7В8' . 
} - пам'яток садово-паркового

БлагоустрiйтаУТрИМанняпаркlВ(паркiвкУЛЬТУриiвiДпочинкУ'ПаркlВ:::'Жх;#":;;
*4ис'ецтва, спортивних, дитячи*, *.ro|lb"nr",u inrr* (далi - паркiв), РеКРеаuiйН""_1li;::|'u, СКВеРlВ

i майданчиlсiв здiйснrоuru.о вiдповiдно до планiв, розроблених балансоутримувачем чи пlдприсмством,

1-1to здiйснlос утримання об'ектiв благоустрою, та затверд)l(ених вiдповiдним органом дерх<авнот влади

чi4 органорt мiсцевого самоврrдуuu"'rо, а об'скта, який перебувас у приватнiй власностi, - його

тJласнит(ом, в iншrошt1/ випадку бла.оf.rрiй u**un"x об'сктiв б""i:IТry ЗДiЙСtlЮСТЬСЯ З ДОДеРЖаННЯМ

цtах 1-Iрави,, о nopr*y,. 
"ОЬr.i,.шrЬ 

забезпечуе задоволення соцiально-культурних потреб громадян,

Уi\4ОВи безпеки Тх х<иттЯ,га здоров,я, 
frл фАllт,тлпiй .гя п6'сктiв ппиподно-з

Благоус,rрiй,iа утрИманi]Я паркiв, tцо I{алеЖать дО територiй та об'сктiв природно-заповlдI-1огс)

(lоt.rлу. здiйсt-lюсться'вiдповiдно до ur*o. Закону Уrсраiни <ilpo природно-заповiдний фонл УкраТни>,

3,У.грип,lуВаЧе}чlоб,сктiвблrагоУстроЮl(оМунаЛьноТформИВЛасНостiевiдповiдне.:1Т''3::t::
у'Rорене КОI\4УНаЛЬне пiдпlэиa*ai"о ВишневоТ Micbrcoi ради, з надiлеFIими вlдповlдними

llовI{ова)I(еFIНяТ\4и Статутом. Оргаrт мiсцевого самоврядування у межах :"oj* 
повноважен:ji:-:|,::

додtlтково визначити на конкурсних засадах балансоутримувача об,сttтi,в благоустроIо вlдповlдЕо до

Гlоложення про порядок I(oHKyp.no.o 
"lдОору 

пiдпри.смсiu. уrрr*ання об'еltтiв благоустроIо населених

п),ttt<тiв, ,оr"aрой"о.о I{ur.*oN4 fiержавного KoMiTeTy украiни з питань )китлово_ комунального

господарства вlд 11 листопада 2005 року NэlОО,,uр"Ё,ро"u"о,.о у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 06

грудня iOOS pony за М 14б0l1,1140,

У разi, якщо об'скт благоустроIо перебувас у приватнiй власностi, його утримання здiйснюсться

]ЗЛаСН},l l(OM ,i\, п6,,.rrт\п (

4. Ilорялок проведе't'ля робiт з TexHi.iHoi iлtвентаризацiТ та паспортизацiТ об'сктiв благоустроtо

t]и:]начасться lнс'рукцiею з проl]едення технiчноТ iлтвентаризацii та паспортизацiI об'сктiв благоустрою

населеl]их llyHt<TiB. за'верд)(еною IIаI(азом MiHicTepcTBa регiонаrrьного розвитку, булiв*тиttтва та

)Iit4тлоDо-l{оN,lунальнОго госпоilарс.l.ва УкраТгrИ вiд 29 )liов,гнЯ 2012 року N9 550, заресстроl]аною у

Iчliгliстерс.гвi rоо,rr.iцiт уrсратни 19 листопада 20i2 року за Ns i 9з1122249

5.Iiлагоустрiйтау.ГрИМанняунаJIе)кьlомУстанiпарitiв,сtсверiвiрозташrоваНихНаiхнtхтериТорlяХ
пцайдагl.tиI<iв д:rя дозвiлляl здiйснюсr,ься з uorp"*ur""*, u"*o. Законiв УкраТни кПро благоустрiй

населелlиХ пугtк,гitз>, кПрО охорону гIавколиLtlнього 1-1риродного 0ередовища>, кПро оцi1-1ку впливу на

/]овкiлля>, а,гаI{ож:



11равил УТРИI\4аFIНя зелених FIасад)i(ень у населених fiунктах УкраIни, затверджених наказом

MiHicTepcTBa булiвrrицтва, архiтектури та житлово-комунального господарства УкраТни вiд 10 квiтня

2006 року N9 105, зарсестрованих у MiHicTepoTBi ,ост"цiТ УКРаiНИ 2'l ЛИПНЯ 2006 РОКУ За М BB0ll2]54''

Правил булови i безпечноТ .n.nnlururti'f uтра*rtiонноТ,гехнiки, затверд)I(е}lих наказом MiHioTepcTBa

укратни з питань надзвичайних ситуuцiй т,а У СПРаВаХ ЗаХИСТУ НаС9ЛеННЯ ВiД ГrаСЛiДКiВ ЧОРНОбИЛЬСЬКОj

кагастрофи вiд 01 березня 2006 року N9 110, заресстрованих у lt4iHicTepcTBi юстицiТУкраiни 07 квiтня

2006 року за Ng 405/122,79,' 
,:,_-: лл-лллfirт.Атттlч шqияалл,, MiHic.Tencr rB Украiни

Правил поже>тtноТ безпеки в YKpaiHi, затверджених наказом MiHicTepcTBa BHyTplLI]HIx спрi

вiд З0 грудня 2014 року N9 1417,.ap.c.rpouu""" у MiHicTepcTBi юстицii УкраТrrи 05 березня 2015 року

заNs25212669],,
/{ерхсавrrих санiтарних норм та правил утримання територiй населених мiсць, затверд)t(ених

наi(азо*4 MiHicTepcTBa охорон, uoopou', УкраТни вiд 17 березня 20ii porcy Ns i45, заресстрованих у

N4iHicTepcTBi rос,iицii украiни 05 rtвiтня 2011 року за N 457119195;

дъЙ в.2,з-5-2017 <Вулиrri та дорогИ населених пунктiв>;

iншtах норма1.ивно-правових aKTiB та нормативно-технiч""",:_iY::нтiв та ДБН,

6, Благоустрiй рекреацiйних зон) що використовуються on" :|т:iзованого 
масового вiдпо,lигtку,

здiйонtосться iз дотриманняN,{ вимог нормагивно-технiчних документiв, якими визначаIоться гiгiснiчr-тi

виN4оги до зоI{ рекреачii водlII4х об'ектiв,

7. Бзrагоус.грiй територiй озлоровчих закладiв здiйснюсться iз дотриманням вимог Щерirtавних

сагтir:арних правил розмiщеt'ня' улаштування та експлуатацii оздоровчих закладiв, затверджених

наказоNI Мiшiстерства охорон".доро"'о Украiни вiд 19 червня 1996 року Nq 172, зареестроваI]их у

Мiнiстеlэс,гвi юстицiТ Украi:ни 24 липня 1996 року за Ns 378/1403, 
лтплп u' _гс1.\и_гоr

8. 1-1е ДОпlzg*uarься зниLtlення LIи пошкодження елемегIтiв благоустрою на територlях паркlв,

1эеlсреаuiйt+их зон, стtверiв i майданчиtсiв, 
__-_*л,-,,,...|_ б т/лUтр

9, I'осподарська зона паркlв, cttBepiB i майданчиltiв з контейнерними майданчикапци та

гроj\4адськипли вбиральнями розташовуеться n" бп"п*. "j* 
59 

Y -:]a.ч:u, 
масового скупLIення лтодей

(.ганuювальнi, естраднi пцайданчики, фонтани, головнi алеi, видовищнi павiльйони тощо),

10. Кiлькiсть урLI для смiття пu.r"р"rорiях паркiв, рекреашiйних зон, cKBepiB i розташованих на TxHix

,гериторiях майдйикiв для дозвiлля встановлюють З рОЗРаХУНКУ ОДНа УРНа На 800 М' ПЛОЩi' На

голов}Iих алеях парку вiдстань ,ln у|пurи повинна Оуr" n" бiЛЬШе Н11 +О М. БiЛЯ КО>ltНОi ТИМЧаСОВОТ

споруди ],ор.оп*поrчого, побутоuо.о,'соцiально-культурного чи iншого признаLIення для здiйснення

triдприсмгtицькот дiяльгlостi встановлIоють урну для смiття мiсткiстю не I\,{еНше нiж 0,01 м',

11, Itiлькiсть itогl.геЙrtерiв для смiття на господарських майданчиlсах паркiв, рекреашiЙних зоFI,

сквеlэitз i майдаr;чиttiв визначасться за показниl(ом середнього утворення вiдходiв за З дгri,

i2, основгrе прибирання паркitз, рекреаrliйних зон,.пu,рiu iмайданчикiв здiйснюсться пiсля Тх

заi(ри.lтrl та До в .од"п" ранк)/, tlротягом дlля необхiдно збира]lл:t}"о", у тому чисrli екскремеI'ти

,гRарин, опале JIистя, проводити патрульне прибирання, поливати зеленl наQад)кення,

1з. I[о:tивазrьнi пр".rроi повйнi бути в справному cTaHi, Тх ма}оть регуIIярно огляда,ги 1

РеМОFI'ГУВаТИ' ,o,,j i .огпибlтенi ci водогону на зиN4у пiдлягаЮТЬ КОНСеРВаЦiТ iЗ
14. Гiоверхгrевi i заглибленi поливальнl Mepex(l 

:::::::lл:1,",.:
дотриманлlям вимог Правил.гехtлiчt-лоi експлуатацif систем водопостачаFIня та водовiдведеtIня насеJIених

ttуrtr<.гiв Украiни, затверд}кених наказом .Ц,ержавного KoMiTeTy УкраТни по житлово-комунальному

господарству вlд 05 липня 1995 року N9 з0, iuр...rро"аних у MiHicTepcTBi tостицii УкраТни 21 липня

1995 року за Ns 231l7 67 .

15. Благоусrрiи 1..р"rорiй об,сктiв ttультурнот спадщини здiйснюсться вiдповiдно до:

Закоitу УкраТни кПро блu,оус,рiй населених пунктiв>;

ЗаконУ Украiни кПро охорону культУрноi спадщини); 
1о ,,т-Тлл оптDАпп]т16

поо.гаI]ови K.oi".ry Mi"i.rpi" y'-p"i", 
"rд 

1з бфезн я2002ry],]_* з 18 <про з-u.:уa]:,пня порялtсу

вI,IзI{аLIеFIня I\4еж та ре)i(имLв викорис.гаFIня lсторичних ареалlв. населеFIих мiсць, обмеrttенця

госllодарськоi дiяльностi на територii iоторичних ареалiв населеLlих мlсць);

пос.гановИ Кабiгrе.гУ MiHicTpiB УкраillИ вiд 26 липFIя 2001 року N9 878 кПро затверд}I(ення Списку

iсторlач1,1 их населен}lх ьц iсць У rсраТни > ;

пос'анOви ldбi;;r, Йiнiстрiв УкраТни вiл 2в грудня 2001 року Nъ 1768 кПро затвердження Порялttу

укJ-IадIеLIнЯ охоронFIиХ логоворiв на tl ам' ятки культурноТ спадщиtrи >> ;

11рави;r гtохсеrкноТ безпекИ в YKpaTiIi, затверджених наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх спраts УкраТни

вiд з0 груднЯ 2014 рокУ м 1417, зарессТроuu,i"* у MiHicTepcTBi lостицiТ Уrсраiни 05 березня 2015 року

за Ns 25212.6691;



дБн Б,2,2-5:2011 кПлануван}Iя та забl,дова MicT, селиш iфункltiональних територiй, Благоустрlи

"Оl:ОЁ;лiк та охорона рiлкiсних i таких, що перебувають 
"iо::1|."л,лт,зникнення, 

видiв тваринFIого

i росjтиl{гtоrо .*ir1,, :auru""anr* до Чaрrо"оТ nn"l1u УкраТни, розташованих на об'сктах благоустрою,

здiйсцlоеться вiдпO;iдiiо до йпOну укр;йи кгIро Чорвону кнИГУ УКРаiНИ> Та ПРаВИЛ УТРИМаННЯ ЗеЛеНИХ

tIасад)I(еFiь )/ населениХ Пlrц,,lп* Украiни, затвердже"", *,un*oM N4iHicTepcTBa булiвництва, архiтектури

.га )I(итлоВО-I(ОI\4УНаJIьногО.о.поuuр.ruu Чпрuiпи вiД 10 rtвiтнЯ 2006 рокУ N9 105, заl)есстрованих у

MiHicTepcTBi rостицiт УкраТни 2'/ липъlя 2006 року за Ns 8ВOi i 2,154,

17, УтриманtIя та peMoIlT об'сктiв благоустро}о вулично-дорох(ньоТ Mepexci населених пунI(тlв

здiйснюеться з дотриманням вимоI":

Закоttу Украiни кПро лорох<нiй рух>;

ЗаконУ Украiни кПро автомобiлъrriдороги); ..., *ллi- D\/пт.{ттtr- зяпiзничних переiзl'
Сдиних правил рOп{оЕту 1 утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переiздiв, правил

користування ними та охорони, затвердх(ених постаново- йобirr"rу MiHicTpiB Украiни вiд З0 березня

1994 рокУ Nч 198; 
)имання вулиць та дорiг населеFIих пунктiв, затверджених наказом

*,",T.?]JJlffiJiffH"p*H;H;#b, булiвништва та житлово-Itомунально.о .o.nooup.ruu Украiни вiл

14 лtютого 2012 року N9 54, rup...rpb"u""* у MiHicTepcTBi rостицiТУкраiгrи 05 березня 2012 року заМ

З65120618', rTa/ rro'locлnn 1ru{i'ic.Tenc )ав Украi'ГrИ
Правил поrт<еrt<нот безпеltl.t в YKpai1,1i, затверджених наказом MiHicTepcTBa I]HyTplI]IHlx сп[

вiд з0 грудня 20l4 року N9 14t;, =up"..rpouunr" у MiHicTepcTBi rостицii УкраIни 05 березrrя 2015 року

,заNр252l2669],, ,ii,лninrTrTlv рtzпI,

/1стУ з090-95 <БезгIека дорожньоГо руху, Органiзачiя робiт з експлуатацii мiських вулиць та дорiг,

=''']i|.|У]iТi]JТ'lБезпека дорожнього руху. Автомобiльнi дороги, вулицi та заЛiЗНИЧНi ПеРеiЗДИ,

Вимоги до еI(сплуатацiйного cTaI]y) ;" 
дъll в ,2.З-5-2О18 <ВУлиui Та ДороГИ насеЛениХ пУнктiв>'

постаI]ови KuOi,r.,.y ЙiHicTpiB Ук|аiни вiд 1В сiчня 2001 року NчЗ0 кПро проiзд

та великовагових транспортних заiобiв автомобiльними дорогами, вулицями

переТздами, 
А*л_л,,лтпптл D\/пт,] " ехti м, вишневе утримуються згiдно З накаЗоМ

18. Об'скти благоустрою вулично-доро)Itньоi мережI y, ""у,т:,/_1::л,l;:_::,,,;;;:.;п _

по КП кУгrравлiння комунального .оaподuрarва> Вишневоi MicbKoT ради Киево-Святошинсьi(ого palio'y

китвсыtот областi з необхiдною rtiльt<iстто машин, механiзмiв, спецiалiзованоi техlIiки, посипкових

матерiалiв та реагентiв, _ -_ л___л--: ..,,,,,, -i пппI/.ilл.тIlя Vстанови та о
19, Власнип"-оЪроп,r,iх об'сктiв або уповноваll<енi ними пiдприсмства, установи та органlзац11,

дорожньо_.п.ппуuru,iоЪi opiuoi.uuii зобов,яза:-ij.]]:.:iоповiдно до пункту l1 сдиних правил ремонту

l утlэиманнrl автоIчlобi;iьних дорiг, вули]-lь, залiзни.тних переТзлiв, правила користування FIими та

охороI-jи,.u.t-u.роп,.""" nn.runooolo KuOin.ry MiHicTpiB Украiни вiд 30 березня 1994 року N9 198,

2О'IJласниI(I4ТраНспорТНИХзасобiвМаюТЬсilрИЯТиУнИкНенн}оситуачiЙ,За.яItих}VIо)кЛИВе
I]I4I]eceHHr] на дорох{Iлi об'скти землi, камiння, булiвельних матерiалiв, а TaKorK засмiчення проТзноТ

LIас.]]ини внаслiдоtс переповнеI]ня Itузова транспортного засобу сипучими матерiалами, пошкодження

тари, розвirоваtrrrя безтарних BaHTarKiB, руху iз незакрiпленим BaHTalKeM, забруднення або запилення

llОВiТГl,r. 
озеленен}Iя та збереrкення об,сктiв благоустрою вулично_a:_ry1,:"lт,::|,:,,:,здiйснюсться

вiдповiдно ло ГIравил утриман}Iя зелеFIих насаджень у населених пунктах Украiни, затверджених

наказом MiHicTepcTBa булlвництва, архiтектури та житлово-Itомунального господарства Украiни вiд 10

ttвiтrtя 200б року N9 105,.up...rpo"urrr" у iИiri.r"p"T"i rостицiТ УкраТrrи 27 липня 2006 porcy за Ns

880/12_754, а TaKo)Ii порядку 1]идаленL{я дерев, кУЩiв, газонiв i квiтtlикiв У НасеJlеНих ПУнкТаХ'

:]атI]ерд)i(еного постано"о. Itабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 0i серпня 2006 року N9 i045,

22. знищенгIrI, тIош]I.од)I(ення або вида:lення зелених насадх{еrrь, ЗбiР t<ВiГiВ,ТРИ_l'л' :: 
ТеРИТОРlЯХ

ttapKiB, percpeartiйHI4x зоьI, садiв, сltlзерiв, майданчиtсiв забороняеться, KpiMt випадтtiв встановлеI-1их

законодавс"гвоi\4, , _: л л dллYriiт.оп,т, Hoi( та/або

2з,СУб,ектигоспоДарськоТДiя;tьilостi,якiеВЛасFIИкаМиЗеМеЛЬНИхДlЛя]
зеN4Jl.ItорИстувачаi\4И, а також ]]ласники таlабокористувачi тимтчасовИх споруд, що розташованi в межах

(LIервоi]их лiнiй> uyn"u" i дорiг, зобов'язанi на закрiпленiй територiТ:

23'1забезпеЧУВаТИутриIчIанНяТареМоI.IТвiДповiДноТтериторiТ;

велиlсогабаритI-Iих
та залiзничнипци



2з'zуТриМУВаТитазабеЗПеЧУВаТинаЛех:l]I{1_'ТехНiчНиЙстанохоронНоТЗонИiнlttенерних
l<ом),тlitсацiй, обладнання, споруд l,а iгttших елементiв дорохtl_лiх об,ектiв, що використовуютъся,

вiдгiовiдно iнl, ж;J#,j:а:JJ#:Тл;i'Jъ .п.ппу.атачiт споруд i об,сктiв, *"|,j i 
|]:lyuu"":1l

пl)извели д0 виникнення перOшкOд у д;ftr;;;;rУ РУО uoo ЗаГРОЖУЮТЬ ЗбеРеlКеНFIIО еЛеМеНТlВ ДОРОЖНlХ

о6,сtстiв,негайrтоповiДомля,"*пu.,,"пiuоороп.пiхоб,сктiвабоУповноВажеНиХни]\,{иOрГаI]1В'аТакOЖ
.гериторi алr""И op.un 

-або 
пiдроздiл НацiональrтоТ п олiцiТ Украiни ;

2З.4 дотриI\4уватись вимоГ норм i правиЛ щодо охорони дорохснiх об'сttтiв,

24. у Mextax (LIервоних лiнiй> вулиць i дор'_'забороняе'1:1j,

24'1смiтитИ'псУВаТиДорожнспокриТТя,облаДнання,зеленiнасаДження;
24.2спалюватисмiтr.я,оПаЛ9п".,отаiншiвiДхоДи,скЛаДаТиiхДЛяТрИВаЛоГозберiгаrrня;
24,з скидат" npo*".noBi та мелiоративнi води в систему дорожнього зливостоку;

24.4 встановлIовати I{амети;

24.6 скидати снiг,
25'Мiстlя"р*.о."пядорожнiхробiтЗУТриМаНН'uбо-ryY:I]I:л1::'iвблагоУстро}онаВУлиЧно-

дорожrliй Mepelki повинtli ,ur, пiдповiдtlе огородI(ення, тимчасовi дорожtli знаки та нале)I(не освiтлення

в нiчний час.

26'Усtдоlэоlкнiоб,СttтизгiднозТхкласифirtаuiсютазнаЧеннямпiдлягаютьiнвентаризаЦiТ,
техгтiчtтопцу облiтс1, власниками дороriснiх об'сктiв або,уповно.важентм1,r{:*, органами,

27,Розшtiри,форvrатарозмiщеННяДорохслtiхзнакiвповиннiвiДповiДатиВИМоГаМПравил
лорожнього руху, затверд)I(еI{их поста,rо*о. КЬбiнету Йiпi.rрiо Украiни вiд 10 )I(овтня 2001 року J'lo

1з06 (далi _ правиладорожLlьог" р;;;i,;дсту 410Ъ-2014 <ЗНаrtИ ДОРОtКНi. ЗаГаЛЬНi ТеХГiiЧНi УМОВИ'

''o*"'fl,.i:;?ulfi;il?',, iсолiр доролtньоi розмiтки ":"к:i.i:j:"_"::,т',"_"ч:i:т"тiтжiдорожнього
руху та дстУ ZSh:ZOtg кБезпека доро)Itнього руху, Розмiтка дорожFIя, Загальнi тsхнiчнi вимоги,

ЦЛе,ол}'ЮffiТХТiilГХ]|Н,НЖ:Н:ЪЖ:,та 
тх розмitltсння визначають згiдrто з fiCTY 4092-2002

<Безпека дорожнього руху, Сuirлофор" лорЬп,ri, Заiальнi технiчнi вимоги, правила застосуваFIня та

I]иN4оги безгlеки>,

fiopox<Hi огород}I(ення MaIoTb вiдповiдати вимогам дсту Бв,2,з,25"2009 когород)I(ення дорожl]с

'росового 
типу. iuii"ri технiчгli y*bru, дстУ В751:2017 кБезпека дорожнього руху, Огородхtенltя

доlэоlttl,ti i шапряплнi пристроТ. Пр^";,;;;;.rо.уuuп"о, зur-опi технiчнi u"*o."u, дс'у Б в,2,3_10_200з

кОr.ороlilкенtчя l1ol]o)I(llc Ilарагiетного ",."ny. Загальнi технiчнi умови), дсту Б в,2,з-11-2004

кОгородlttе'ня доро)кнс перильного типу. Загальнi технiчнi умови), дсту Б в,2,з-12-2004

когородхtе"r,о лорьп,'с I\4еталев. оu|,Ър"ого типу,,ЗаrыtьНiТеХНiЧНi УМОВИ)' ДСТУ 716В:2010 КБеЗПеКа

дорожнього руху. Огородlке,по oopbn,ni ,"пluu"o:i,:,",-u"i техttiчнi умови),

28.обме>rсенняабозаборонаДорожНЬоГорУхУПIДЧасВиконанняробiтнаавтомобiльнихДороГаХ,
вулицr{х, залiзtличних переТздах здiЙснюсться uiдпоJд"о до вимог законiв Украiни кПро лорох<нiй

рух), кПро автомобiЛЬГТi ДОРОГИ), б\,птrтrЕл_пп здiйснюсться з додержанНЯМ
29, Утримання lI]тучних с.поруд вулично-дорохсньоi мереж1

вимог Технiчгtих правил ремонту 1 утриманно "yn"rruъa 
дорiг населених пунtстiв, затверджених наказом

MiHicTepc'Ba регiональ}Iого po=o"rny, булiвниitтв.а та х(итлово-комунального господарства Уrtраiни вiд

14 лtотого 2012 року Ns54,.uр.u;;;;;;;-, Й,:riсте|ствi rо"r"Цii УКРаiНИ 05 беРеЗНЯ 2012 РОКУ За

Nq365/20678. та нормативно-технlчних доtсументiв, л.т/лIJлпяQ.."о, .га пБн
обстеlкення п.tостiв i труб здiйснюсться з дотримаННЯМ ВИМОГ ЗаКОНОДаВС'Ва'Га ДБtI В 2'З'6-2009

кСпорудИ транспорТу, Мости та труби. обстеllсення та випробування>,

30. Fiа r.еритоlэiях автостоя}Iоli забезпечусться додержання Дерх<авних санiтарних норм та правил

y.гi)I4ivlaI{Ilrl r.ериr,орiЙ населениХ Micl{l,, затвер,lжеп""',-,uп*ом MiHicTepcTBa охороt-ти здоров'я Украiни

вiд 17 березtlя 2,01i року N9 145,.uр..Ёrр""u""* у Miri.r.p.rBi rостицii Украiни 05 тtвiтня 2011 року за

Na 457l19195. вимог'ЦИх Правил, встановленого порядl(у паркування,

Утримаt'ttяt у нале)I(ноп,tу cTaHi ,гериторiй uurо"rооrок-здiйснюtоть iз дотримання]\4 вимог Правил

зберiгання транспOртниХ з_асобiв LIa автостояI]ках) за]гверджених постановою 
'{абiнету 

MirricTpiB

УкраiгrИ в\д 
.Z2 сiчнЯ 1996 рокУ N9 115, Правил паркуванно ,|рuI:порт}Iих засобiв, .аIверд)i(е}{их

гlостановоЮ i{абiriетУ MiHicTpiB Утсраiни вiд 03 .pyo"olOO9 року й iз+z, та Правил поrкеrtсноI безпеки

в yKpaTlli, затверджених наказом MiHicTepcTBa uryrpl-ri" Ь''рuu]КРаiЪiИ ВiД З0 ГРУДНЯ 2014 РОКУ JtlЧ

1 41 7, зареестрованих у MiHicTepcTBi lостицiТ Украiни'05 б*р..rrо 20 i 5 року заN9 25212669'l;



З 1 . Роботи з утримання в I-IыIeжHoMy oTaHi теlэиторiЙ ав,Iостоянок вклIочають:

З1.1очищеННЯ,МИ.ГТя,вiцновлен"оi'11'i1l'j:::]'.пi"знакiвтаiнформацiйrrихстенДiв(шtитiв),
нале)I(не утриiVlаIjнrI дороiкньоt розмlтки мliсць дJIя стояI]Itи або паркування, в'Тздiв та виТздiв, а також

тlruгпaпорrних або пiшо,хiдних огородх(еrrь (у разi наявгlостi); 
.ллi.гr_ст тя пис.тя т

31,2 ОИСТеМаГИЧН0 0ЧИЩOННЯ Т9РИТOрii та пiл'Тзних шляхiв вiд пилу, смiття та листя шляхом ix

територii та пiд'iзних шляхiв вiд снiгу, починаючи з

. *о*."rу ii виниltнення, i обробки iх фрикuiйFIими та

iнrшими протиожеледними матерiалами; . _] *)тл__

З 1.4 утримання та поточний ремонт дорох(нього покриття i пiд'iзних шляхlв, а такоя( систем

поверхtIевого водовil{веде}Iня у ме)ках територii (у разi rтаявНОСТi) 
_т:тоgтлw

з 1 ,5 забезпечення функuiонування паркувальних aBToMaTiB, в'iзних та виiзних термlнаJIlв

(очишlення, ми.гтя,,tiuрОуiurня, вiдновJIенняliх'роботи, замiна окремих деталей, плановi обстеltсеFIня,

наг,гIяд за справI-{1с,rпЬ, i'" технiчна пiдтримl<а та програмне забезпечення);

з 1,6 забезгlеLlе}II,lя утриманIJя 
.,u',,un.r,rno.o фуппцiонування засобiв та обладнання зовнiLIIнього

осlзiтленнЯ територiI; 
\гт\/сrнпг..| пvнктч, оболуговуючого персоналу,

З 1 .7 утрип,lанl]я контрольно-пропускlIого пункту, примlщення для

вбирале"i, побутовrх примirцеLIь тоlцо (у разi наявностi);

З 1,В забезпеLIеннЯ функшiонУванI]Я .".r"* вiдеоспоотереження за рухом транспортних засобiв на ix

,ге1llаторiт i табло i, .Йir,.,о. iнформrаrriсю про наявнiстЪ вiль1-1их МiСЦЬ (У РаЗi iХ НаЯВНОСТi), ЯКе

пiдtцiтатлня та миття;
з 1 ,3 забезпечення постiйгтого очищення

початку снiгопаду, та вiд оiкеледi, починаючи

розташов)/сться на в'iздi,
3 1,9 утримання систем протипох(ежного

3 1 ,10 утрип4ання первиI]них засобiв
захисту та зовнiшнього протипоже}кного водопроводу ;

пожех<Ьгасiння (вогrтегасниliiв), по)i(ех(ного iнвентарю,

облаllнання та заообiв пожежогасiння;
З1,1 1 утримання зелених насадженъ, iх охороната вiдновлення, 

засоби в
з2. На aBTocTorlHKaX заборонясться: засмiчувати територiю, мити ,pu",1:|"],-_

гтепередбачеIJих для цього мiсцях, розпалювати вогнища, здiйснювати торгiвлIо, зливати вlдпрацьован1

]\4астиJIа FIа земJIlо чи дорох{нс покриття) псувати обладнання мiсць сто,Iнки, паркува]Iня, пошкодх(увати

зеленi насаджеflня,
двто с.гояt-t ки використовуIоть ви l(JIючно за цiльовим призFIаченням,

З3, Утрипланнrl l(ладовИЩ, в TaKo)I( iншrих мiсць поховання здiйснюс,гься з дотри]\4аFIням вимог:

Закогr1, УrtраТни Kllpo похованI]я та пoХopollНy сгIраву); 
T,oY.ooлb/ п

ilорялку утри]иання кладовищ та iншrих мiсць поховань, затвердженого наказом [ерх<авного

коплir.ету УкраТгrи з пI4таI{ь житлово-комуналь}{ого господарства вiд 19_листопада 2003 року Nч 19З,

заресстроваLIого у MiHicTepcTBi tостиr\iТ Украiни 08 вересня 2004 року заNq 111зl9712,,

/{ерlкавrlих санiтарних правил 
-ru 

"ор\4 
кГiгiенiчнi вимоги щодо облаштування i утримання

кладовищ в населених пунктах Украiни> (ЩСанПiН 2.2,2,028,99), затверлжених постагIовою Головного

o.plnn"no.o caHiTapHo.o ninupo Украiни вiд 01 липня 1999 року N9 28.

з4, Утримання дитячих, спортивних та iнших майданчикiв для дозвiлля та вiдпочинrсу здiйснюеться

з до/lержанням санiтарних i технiчних норм, якi забезпечують безпечне користування ними, Наявне

обладltання, спортивнi, po.uun,-o;;i ,; iншi споруд;, iншi елементи благоустрою повиннi

гtiдтриi,rуватися у нале}кному технlч}Iому cTaHi, 
""oauu"rb 

очищатися вiд бруду, смiття, снiгу, льоду, Не

допускасться наявнiсть небезпечного для )Itиття та здоров'я громадян обладнання, елементiв

благоустрою,
з5.МiсцЯ для органiзаiliТ ярмаркiв та майдан,тиt(и для сезонноТ торгiвлi утримую,Iься особами, яI(им

зzвllа.tегti пцiсця riада}оться з метою проведення цИх заходiв,

з6, Пiд час здiйсгrеl]tlя сезонгrоi торгiв.lti, святtсовот витзноi торгiв:ii, наданi послуг у сферi розваr"

проl]едеFiня яршларкiв :

З6,1. суб'Скти господарюваI{ня зобов'язанi дотримуватися вимог чинного законодавства;

з6.2 заборонясться розlиirцення об'сктiв сезоннот, святlсовоi, виiзноi торгiвлi з наланням послуг у

сферi розваг. на облашrтоваFIих газонах, квiтниках та навпроти пiшrохiдl-тих переходiв,

36.З об'скти сезонноТ, святковоI, виТзноТ торгiвлi пiд час проведення заходiв повиннi мати налеrтtний

естетичIIий вигляд, вiдповiдати вимогам чинного законодавства Уrсраiни ЩоДо ДотриМання санiтарного

cTaIIy, охорони прачi та технittи безпеки,

III. Вимоги до впорядкуваIIня,гериторiй пiдприемств, установ, органiзацiй у

сферi благоустрою населеlIих пунктiв



1, ПiдгrрисlчIства, установи, органiзаuii, яlсi.розмiщутоться FIa територiТ об'екта благоустрою,

зобов'язаtтi ),трипцувати закрiплену за ними територiю, Визначення меж утримання прилеглих територiй

устагlов, пiдtпр"uпо.;;, ;й;"ulоiоirj"r;;;;;;"Ёп;liлпо до роздiлу yl]} u"- правил,

2.ПiДприсмства'усТанOВиЙорганiзацiiнаВЛасниХТазакрiпленихТериТорlяХПоВиI]FII
здiйонтовати увесь KoMпJTeKc робiт, спрямованих на забеЗПеЧеННЯ Та ПОСТiЙНе ПiДТРИМаННЯ ЧИСТOТИ i

порядку) збереlttення зелених насаджень, а саме: 
Z,-_ *,--. --:-.,л-i,

2.1 забезпечення постiйного прибирання смiтгя, побутових вiдходiв, бруду, опалого листя, снiгу

з метоIо утримання об'сiстiв благоуотрою та прилеглих iериторiй у належному санiтарrtому cTaHi

(тротуари прибираються вздовж BcicT дiлян,," бул"",(у, домоволодiння (в межаХ належносТi) : ДО

борллорrrого l<aMeHto),, , 7
2,2 забезпечення вивезення смiття, бруду, побутових вiдходiв, опалого Jlистя на вlдведен1 для

IIьOг0 лiляttки або об'скти пOводх(ення з вiдходами, Вивезення смiття, побутових вiдходiв здiйсгtюсться

I-UJIяХоIVI укладеннЯ вiдповiднИх договорiв iз пiдгrрИе]\4ствами; 
э миття) з

2.З регулЯрi]е мI,{ттЯ об'ектiВ та елемеНтiв благоУстроЮ (у разi Тх придатFIостl д(

перiоличrтiс.гIо, яка дасть моrкливiсть забезпечити iх утрi4мання у належному caHiTapHoMy cTaHi;

2'4регУлярrrеприбира}IНяконтеЙнернихмайДанчикiвзперiоличнiстtо,ЯкаДасТЬмоrтtливiсть
забезttе.tи'и iх утриvrання у належноМУ caHiTaPгroMY cTaHi; 

_^,,,лапёт_тL I

2,5 1,1р"ппut-tгtя примillt"rо .ро,uосьI(их вбирал,ень, у Tolvly 
::::1_a::.ро11:_|,б"раЛеНЬ 

На l(lL]LlеВИХ

З)/III4нItаХ громадсьКого трансПорту У наЛе)кноI\4у caHiTapHoMy та технlчному стан1;

2.6 очицення опор лiнiй електропер9дач, cToBdypiB дерев, стовпiв, парканiв, будiвель, iнших

елементiв благоустрою вiд оголошень,'рa,,пu*, вивiшених у недозволених мiоцях;

2,7 опостере)i(еFIня за станом водоприймальних та оглядових колодязiв пiдземних iнrttенерних

Mepe)I(, колодязiв по)i(е)l(них гiдрантiв, У разi виявлення вiдlсритих люкiв або it-tших недолiкiв в

утримаtrнi iнrкегlерних мереж про це повiдомляIоть органiзацii, якi iх експлуатують, для негайного

приведенFIя цих мереж у нале}к}{ии стан;

2.8регУлярНеЗнИЩеннябУр'яl-tiв'сltошенНЯТраВИзаВВ-11I:19iльшенiжlOсм,ВиДаЛення
с),хост.iйт{и* oapau та чагарникiв, видаленi]я сухого та пошitодженого гiлля та забезпечення ix видалення;

2.9рсгулярнеобстеЖеI{НЯВЛасНИхтаПрИЛеГлих(закрiгlлених)територiйЗМеТоiоВИЯВЛеНня
амброзiТпо,"по,,".тоТ,iгlшихКараНтиНнИХросЛИН,ВжиТТЯнегаЙних.u":1i:,'-']::i::'Т,Т:'

2.10здiйсr]еННЯзаходiв,Щозабезпе"У'о'озберел<енняЗеЛеНихнасаДЖенЬ,кВlТнИкlВ,ГазонlВ;
2.1 1 вliси.г.гя пl)отягоIчI РОКУ ".oO-*n"* 

au*одiu боротьби зi шкiдниками та хворобами зелених

насаджеFIь, aTa*o)t( з поширенняI,I сезоН'их комах iклiщiв, що становлять загрозу здоров'ю населення;

2.12 проведеI,{нЯ у повномУ обсязi замiнИ засохлиХ та пошкоД}кеFIих rtущiв iдерев;

2.1з усунення на закрiплених за ними об'сктах благоустрою (iх частинах) за власний рахунок та

В )/становленi строки поrпr.одrr,aнь iнхtенерних мереж або наслiдкiв аварiй, що сталися з ix вини;

2,14 усугlенi]я на закрiплени* .u п"й' об'скiах благоустрою (iх частинах) наслiдкiв надзвичайrтих

ситуаuiй техногенНого та природноГо характеру' 
:Hi пспби якi ек( i вуличного

З.ПiлприсМсТВа,УсТаноВи,органiзаrrii,фiзичнiособи,яiсiеlссплУаТуЮТЬлlхТар
освiтлення, засоби та обладнаппо aоuпirliнього o"uirn"nno, свiтлових покажчиttiв розмiщення пожежних

гiдрантiв, установItи з декоративного пiдсвiчування будинкiв, булiвель, споруд, вивiсоtt, вiтрин,

cBir.;toBoI Реl(ЛаI\4И" зобов'язанi забезпечувати Тх налехсний ре)ким роботи 
,га технiчтrий стан,

yci вiтрини повит+нi бути обладнанi спецiальною освiтлюваJ]ьноlо апаратурою, Перева)кно

otl еlэ гозберi гаючо to.

4. освiт,лення мас бути piBгrolutipHl.tM i не повинно заслiплювати учасниtсiв дорожLIього руху та

о св i,г;rтоваТи l(вартирИ житJlових були гr KiB,

Вули,tгIе освiтлеliня поl]иI-{но вмикатися вiдllовiдно до встановленого графiка залежно вlд поl]и

року та п]]иродl]r,{Х ynyu' -].атl.тvllllо-хчпожньс сРасадi будiвелъ та споруД
Розмitцеrttlя обладнання архiтеIiтурно-художнього освlтлення на

здiйсlrlоеться виклIоLIно на пiдставi згоди власника булiвлi або примiщень,_ 
frлллпбт/точ пtrqг

на пiшохiдних переходах, а також дiлянltах автомобiлъних дорiг, проспектах, магlстраJIях з

високиN4 piBtleM небезпеки вiдlслючення освiтлення у темний час доби забороняеться,

5.УрвiнеВИкОнаннЯРОЗДiЛУIIIцихПравилКПкУправлiнртякоМУНаЛЬноГоГоспоДарсТВа)
вишttеlзоi MicbkoT Ради Кисво-святошинського району Киiвськоi областi складаеться лист-

попередх(ення про усунення виявлених порушень,

Улистi-поп.р.оп."п*'iзазначаеТЬсяi{асТУпнаiнформаЦiя:Дата,
ycyI lен1-1я поруIхеliь.

пунItт, що порушено та тер]\,tlr]



6. }i разi невиконання п, 5 Роздiлу III цих Правил

I]иrтlневоТ пцiськоi ради КиеВо-СвятошИFIського райоrту

адi,лi1-1iстратив}Iе правопоруше}IFlя згiдl;о ст, 1 52 КУпАП,

ItП кУправлiння комунального господарства)

китвсьтrоi областi складасться протокол про

i квiтникiв здiйснюеться вiдгtовiдно до порялltу видалф{ня дерев,

пyIJKTaX, з атверджен ого по cTaHoBoIo Itабiн ету MiH i отр iB У кр аiни

IV. Вимоги д0 утримаНня зелеНих насаД}кень на об'сктах благOустрою -

територiях загального користуваIIня

1. Утриплання зелених насад)кень на об'сктах благоустрою - територiях загального користува}Iня

здiйснтоеться згiдгIо з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах Украiни,

затверд)Iiени\4и наказом MiHicTepar"u ОулluFIиlIтва, архiтектури та житлово-комунаJIьFIого господарства

Украiни вiд 10 KuirHo 2006 року N9 105, заресстрованими у ЙirricrepcTBi tостицiТ Украiни 2] лилня2006

року заN9 8В0/121 54,та LlимИ Правилами :--ллi-,,л -лIтrп.тпl/I.1тiтr iрrвентаl]иЗаi
2., lт.tвентаРизацiЯ зеJIеFIиХ насад)кенЬ здiйсriюе,Гься вiдпоВiдно дО lнс,lрукцii з iгtвентаризацlt зелених

IJасад)i(ень у населенИх пу}Iктах Украiгlи, затверд)кеноТ наказом [ержавного KoMiTeTy булiвництва,

архiтект.l,ри ,га )I{и.гjIовоТ полiтики УкраТни в\д24 грудня 2001 рокУ Nрi26,заРесстроваr+Оi у Мiнiс,герствi

lостицiт Украiни 25 лютого 2002 року за Ns 182l6410,

з, Замовники будiвништва повиlлнi огороджувати зеленi насадження, щоб запобiгти Тх

поI]Jкодженню,
4. Видалеттня дерев, кущiв, газонiв

ttутцiв, газогliв i квiтirикiв у населених

вiл 01 серпня 2006 рок1, N9 1045, frптrfiбгfiт,ч пл ни.. т(
5, I-1a земельних дiлянках, вiдведених пiд будiвництво, та прилеглих до них територlях,

вiдrrовiдалы.tiсть за зберех<ення зелених насадrкень i налехсний догляд за ними, а також знищення

буlэ'я'tiв nonnuouar".o iru керiвниttiв пiдприсмсru, yaru"o", орru"i.uцiй та громадян, яким земельнi

лiляtllки вiдведенi з вказаноIо метою,

6. ЗабороНястьсЯ самовiльне знищення, пошкодя(ення або видаJIенLlя зелених tIасаджень,

7, ДляозелеLlення 
,гериторiй населених пунктiв використовуються види росJlин аборигенrrоТ фirори

та Тх деlсоРа"гивt-li фор,1,1и, 
иторiй населених пунктiв iнвазивнi (чухсорiлнi)

8, Забороi-lясться виl(ористовувати в озелеFIеннl тер

Bl,tl],14 pOcJlиll.

V. Вимогt' ло у,грI{манtIя булiвель i спорул iHxceHeptloгo захисту територiй

1. Утримання споруд iнженерного захисту територiй вiд небезпечних геологiчних процесiв

здiйснtосться з лотриманням вимог:

поста}Iови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08 листопада 1996 року N9 1369 <Про iнхсенерний захист

територiй, об'еtстiв i спорул вiд зсувiв>; 
_л-л,,-лл:,ч ттолоfiАl

ПравиЛ .n.nnyuruuii'anopyo irrп,ar.aрпОго захистУ територiй населеi]иХ пунктlв вlд пlдтоплення,

затвердже,r"" 'u*boM 
MiHiciepcT'a р.iiо"-uпого розвитку, булiвництва та )Iмтлово-комуныIьного

господарства Украiни вiд 16 сi,iня ZOiZ року N9 23, *p...rpbuun"* у Мir-liс,герствi rостицii УкраТни 03

лIо,гого 2012 року за Ns 1 10120483',

,цСТУ-I1БВ.2.5-61.,2Оl2кНас.гановаЗУЛаш]ТУВа}IнясИстеМПоВерХНеВоГоВоДоВlДВеДоННЯ).
2'Утртап,Iанrrяфонд1l/ЗаХ}4сНИХ.поl,УоцивiльногоЗахИсl.УзДiйснюс.гьсявiДповiДнодоГIорялкУ

сl.i]орен}lя. утриI\.{ання фоrrл} захисних anopyo цивiльгтого захисту та веденFiя його облiку, затвердженого

постаново}о Кабir.rету Йiпi.rрiо УкраТни вiд 10 березtlя 2017 року Na 1З8,

VI. Iiимоги до calriTapHoгo очищення територii

1, ЗбиранНя та вивезення побУтових вiдходiв у мех(ах певноi територii здiйснюютъся суб'сктом

гооподарюваI]ня, який уповноваrrtений на це органом мiсцевого самоврядування на конкурсних засадах

вiдповiднО до ПорядКу проведення конкУрсу на надання послуг з вивезення побутових вiдходiв,

затI]ерд)Iiеч,о.о по*u"оЪо* кабiнету tиiHiciblB УкраТНИ ВiД 1б ЛИОТОПаДа 201 1 PoitY N9 1 17З '

2, зберiган";-;;аr;;u".* uiд*одiв злй,сllу..'"л::iо"о з вимогами !ерхсавних санiтарних норм та

правиЛ утриманнЯ територtй населеI{их мiсць, aur"aро*"Flих наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я

УкраТгrи вiд 17 березня 2О11 року Np 145, зареестровu,I* у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 05 квiтня 2011

року за N,r 457ilqrqs,.га Метолип" 1rп.лiпоrrого збирання побутових вiдходiв, затвердlженоТ наказом



(ДБН Б,2.2,6,.20]tЗ);
it-тtлих нормативно-правових

MirTicTepcTBa регiонального розвитItу, булiвниltтва та житлово-комунального господарства Уrtраiни вiд

01 серпtrя 201 1 року N9 1з З, .up...rpbnaHo; у MiHicTepcTBi tостицii; Украiни i 0 rковтня 201 1 року за Nl

" "{1?,"?iльrте збирання побутових вiдходiв, включаючи небезпечнi вiдходи у Тх склалi, здiйснюсться

власниками таких вiдходiв з дOтриманням вимOг:

Заtсогtу УкраТни <Про вiдходи>;

Правил надання послуг з вивезення побутових вiдходiв, затвердхtених постановою Itабiнету

MiHlcTpiB УкраТт'rи вiд 10 ГрУДня 200В року Ns 1070; 
_*л_-л,.л''лi. ттоl/оDл\' \,{i

Методики роздiльного .O"purno побутоuих вiдходiв, затвердхtеноi наказом MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, булiвництв.а та )I(итлово-коN{унального господарства УкраТliи вiд 01 серпня

2011 року м 1зз, заресстрованоi у MiHicTepcTBi юстицii о*",::_,,_ч]::::, 2011 року за м 1157/19895;

11орялк1, розllоблення, погод)t(ення та затвердItення схепц санiтарного очищення населених пуtltстiв,

затвердх(OлIог0 наказом It4iHic'epcTBa регiонального_розвитrсу, 
будiвництва та )i{итлово-комунального

господарства УкраТни вiд2Зберезлтя ZOtZ pony Ns 57..uр...rроuаного в MiHicTepoTBi юстицii Украiни

14 квiтня 2017 року за Np 505iЗOЗ73,

,д,ерlкавних саlтiтарних норм та правил утримання територiй населених мiсць, затвердх(ених

на*азом MiHicTepcTBa охорон" .ооро"'о Украiни вiд 17 березня 20li року N9 145, заресстрованих у

MiHicTepc.TBi юстицii Украiни 05 квiтня 2011 року за Ns 457119i95;

f]еlэiItавних будiвельних }IopM <склад та змiст схеми санiтарного очищення населеного пункту)

akTiB та нормативно-технiчних документiв у сферi поводження з

"'О-?]аЪ:оiгання вилучеFIих та зiбраriих небезпечних вiдходiп у ,n|lii::?J,on"* вiдходiв здiйснюсться

tзiдltовiдлто l]o 0хеми санiтарного очLIщення населеного пункту мiсцях iх тимчасового зберiгаI-IFIя до

tlеlэеда.tiтх спецiалiзованимЪрганiзашiям, Lцо мають лiцензii'на здiЙснеFIНЯ ОПеРаLriЙ У СфеРi I]ОВОДt,)КеННЯ

з небозпечгttапци вiлходаN4и,

,5, N4ехаrлrЗоваI{е посипаннЯ пiщаглоtО або змiшаНото сумiшШlо та обробленнЯ iншlимИ ДОЗВОJIеНИiчlИ

для rticT ]VIеТИ I\4а.Герiалами проiзl-iоТ частиI'И вулиць' TpoTyapiB' перехр€сТь, пiдйомiв i узвозiв )' зимовий

перiол здiйснюеться за нормами та з перiодичнiстtо, визI"'ачеFIими Технiчними правилами, ремонту 1

)/'Грl4]ч{аL]нrI 3улиць ,u дорi. населених пунктiв, затвердх(еними наказом Мirriстерства регlонального

розвитl(у, булiвничтва.га жи.l,лово-комунальFIого господарства УкраТни вr,ц 14 лютого 2012 року N9 54,

заресстрованиN4и у^йiпl.r.рствi юстицiI уrtраiни 05 березня 20t2 року за Ns з65120678,

6. Власниtси, балансоутримувачr або особи, якi утриму,о,u "р",орiТ 
населених пунктiв, зобов'язанi:

N4аги власний необхiдний для ,р"оrр*"о "ri.y 
i льоду руч"ЙИ iirBeHTap (ЛОПаТИ MeTa;TeBi абО

деlэев'ягti, мiтли, itlэигоруби), досrатнй aunoa матерiалу для посипання з MeTolo свосчасного проведення

протиоrl(оледних заходiв ;

прибирати сtliг негайно (вiд початку сtлiгопаду) дл] запобiгання утворе}Iню накату;

негайrто очиU{ати дахи, карнизи та lншi елементи будинкiв, споруД, булiвель вiд сгriгу та бурульоtt

iз liотрlтманI{ям застере)I(них заходiв щодо безпеки руху пiшоходiв, не допуска}очи пOшi(оджен}lя

покрiве.ltь бl,динкiв i спорул, зелених насадх(ень, електром'рlпl1,,|1"ламних коrrструкшiй тощо;

огороджуВат.и небезПечгti мiсцЯ на тротуаРах) перехОдах; вивоЗити снlГ та бурульКи, що знятi з дахiв,

t<арт-тизiв та iгтш.tt-iх елепдентiв булигlr<iв, спорул, булiвель протягом доби;

повtliстlо розLlI4ILlати с1.1iговi uuri" 
"oi, 

зливостiчlrими I(олодязями, розмiщеними на вулиц,Iх 1

дорогах, з ,1](их,сгтiг t+e передба,lаеться вивозити на снiгозвалище;

оtlипlатl. вiд снiг1,, JlьодУ та брул1' .оголовкИ 
зltивостiчr{их колодяtзiв та доrцоприймачiв у разi

сrtiготаненtlя ,Ia Ila поча,l,t(у весняного перlоду; 
гyллr/а\l/тттj\

grlцщil.Г14 вiд cгri1,1,, п"олу, бруду оголовки колодязiв для розтаrшуваFIня гIоже)l(них гlдран,г1]],

розмriшеltих ltз вулицях i дорогах,

VII. Розмiри MerK прилеглоi до гriдприсмств) установ та органiзацiй

територiй у числовому знаT еннi

1. Mexti утримання прилеглих територiй пiдгiриемств, установ, органiзацiй наведено у додатку

Nq1 ло цих Правил.



2, Mexti та режи]\4 виItористаriня закрiпленоi за пiдпри:у:]:iу1, установами, органlзацlями

.rериторiт визI]ачають вiдповiдпi op.u"" дерйавноI влади та органи_Yl,т::," самоврядування залежFlо

вiд пiдпорядкування об'скта благоустро," uбо власник, якщо територiя перебувас у приватнlй власнOст1,

VIII. Порялок рOзмiшенI{я та утримання тимчасOвих споруд та малих

архiтектурних (lopM

1. Проотtтування i\4алих архiтектурних форм здiйснюсться з дотриманням Сдиних правил ремонту

i утрипланлtя автомобiльн1.1х доiэiг, uyn"*u,.-ia""un"x переТзлiв) правил користуванIiя ними та охорони,

зrlтI]ер/lжеL{Llх пос.l,аIJовою кабiнету MiHicTpiB УкраiН" uio ЗО беРеЗНЯ 1994 РОКУ Ns 19В' ТаЩБН Б'2'2-

5:2.011 Kl Iлануванлlя -га забудова мiс,г, ""п"Й 
i фуьiкшiонатrьниi територiй, Благоустрiй територiй>,

2, Itiлькiсть .га мiсце розп,lirцуваних малих архi,тектурtlих (эорм визначаеться проеI(том

благоустlэоtо uiono"io*noT ,up"ropii. TeKcToBi та ГРафiЧНi ЙаТОРiаЛЙ' ЯКИМИ ВИ3НаЧаЮТЬСЯ МiСЦЯ

розтаi]]уванl{я N4алих архiтектурних форм та тимчасових споруд, розробленi з урахува}Iням вимог

булilзельнl.tх, санiтарно-гiгiснiчн"* "ffi, а Ta*o)i( iснуючих мiстобулiвних обмехсень, вимог щодо

охорони }Iавколишнього природного середовища та раuiонального використання територiй, охорони

iсториl<о культурноТ спадщини, земелъно-господарського устрою,

3. Розпцiщення тимчасових споруд (далi - Тс) торговельного, побутового, соцiально-культурного

чта iгtttlого призначення мае здiис"rоuаiися вiдповiдно до Порядку розмirцення тимчасових споруд для

пI)оваджеНня пiдприСмницьIсоi дiяльностi, затвердх(еногО наказоМ MiHicTepcTBa регiонального розвитку,

булiвниuтва та житлово-комунального господарстuu-V,.|uТ"" вiд 21 жовтня 2011 року Nч 244,

заресс.гроВаLIого у MiHicTep.rui ,..r"цii УкраТни 22 листопада 2011 року за Nq 13з0/20068 та Правил

поrкеrкгIот безrtеки в yrcpair.ii, .uru.pon.n"" пuп*опл MiHicTePcTBa ВНУТРiШНiХ СПРаВ УКРаТНИ ВiД З0

грулня 2014 року N9 1417, заресс.грованих у Мiгriстерствi юстицii УкраТгrи 05 березня 2015 року за Nэ

252l?-6691.
4.РозпцirценняТС,МАФпеПовИLIНоУскЛаДНЮва.гиабоУlIеМожлИВЛIоватиДосТУПДоПожежниХ

гiдраlттiв, пiдступи до зовнiшrгliх стаi{iонарFIих по)liе)кних драбин, обладнангtя та засобiв пожежогасiнtlя,

5.ItоtltнастацiоtlарнаТСмасбутизабезПеЧеНазовнiшнiмосвiтленняМТаПрИЛеГЛИМПокрИТтя]VI
tзirlгtовiдно 1_1o виN,Iог заl(онодавства, , ,, ттп_т1\/пL_г\/пного

6. у разi розмirцення тс торговельного, побутового, соцiально_культурного чи lншого

признаLIе}Iня на вiдстанi бiльше Z мефiв вiд тротуару до неi з тротуару повинна бути побудована

пiшохiдна дорiiкка завширшки не менш 1,5 метра, or,u Йuu ЗабеЗПеЧУВаТИ В ТОМУ ЧИСЛi i ПiДХiД (ПiД'iЗЛ)

для llитячих колясок та лйдей з особливими поiребами а TaKo)It пiд'iзд для розвант.'I.еFIня ToBapiB,

7. Бiля tсо>тtноТ ТС торговельного, побутЬвого, соцiально-культурного чи iншого призначення

встано]]лю}о.IьсяI урна для смlт-l,я, обов'язlси i обслуговування яких покладаiоться на Ii власника або

0РеНДаРЯ, ,,___* -гr1 mлhплDдfiLцлгr] ппбvтово турного ЧИ

8. Fie допусItасться користування ТС торговельно,о, ::-9r:u:,,о, 
соцlальFIо-куль

iншот.о IIризначення, а також пересувними елементами вули,lноi торгiвlii, яi(lцо Тх ВЛасНиI(аiVIи

(орендаlэяпли) не забезпеtIене закрите стiкання виI(ористанот ними води в пiдземнi зливостоки,

9, Забороняс,гься зберiгатт.r товари i тару nu пр"п"пих до:9л::"i,].:Г"рговельн:lл|11:,"о"' таlабо

ссрери llосJIуг r.ериторiях, протзнiй' частинi ВУJiИЦЬ, ТРОТУаРаХ' iНШИХ ТеРИТОРlЯХ ЗаГаЛЬНОГО

коi]истування.
10. ЗабороFlясться самовtль'о встаIlовлювати точки торгiвлi з JtoTKiB, ав,томобiлiв, при,Iепit],

столиttiв, вiзкiв у не вiдведегiих для цього мiсцях та беЗ НаЯВНОСТi ВiДПОВiДГtОГО ДОЗВОЛУ' ВИДаНОГО У

]]С ГаНОВЛеНОМУ,ХiJ,j,iri'Irrоi 
архiтектурноi форyи та тимчасовоТ спорули саМОВiЛЬНО ЗабОРОНЯСТЬСЯ,

12. Власники (користувачr) малоТ up*ir"nrypnoi бор,1,, .обоu'о.u"i пiдтримувати налехсний

експлуа.Iацiиний станt мЬоТ'uрхirеr.rурноi iPopM" ,u uiдповiдного технологiчного обладнаi]ня, шlо

в1,1користоI]усться разом з малою архiтЬкrурною формою чи ТиIчIЧасоВоIо спорудою,

1З. У разi ,,on, uпu"пик (користуuuч) ТС мЬе HaMip змiнити ri естетичний вигляд, BiH звертасться

до вiддtiлу *i"r";;;;;;;;; ; u|*ir.пrури викоI{авчого комiте,гу ВишнеВОТ МiСЬtСОТ РаЛИ З ПИСЬМОВОЮ

заяRою Ltlодlо внесення змlн до паспорта прив'язки у частинi есlсiзiв фасадiв, Вiддiл мiстобулуванвя 
,га

apxiTeKTyp" n"nn,u".noro oorir...y 
-Ь"r".rоi 

мiськОi РаДИ РОЗ]]1ЯДаС ПОВi ООКiЗИ фаСаДiВ МаЛОТ

apxiTel<Tl,pHoT (lорми чи тимчасовоi спсlрУо, ,:.|:a:un, о"о1." робочих днiв з дня под,анrrя таttоТ заяви

та за BiдlcyT1-1oc.Ti обгlэуr-lтоваI{их запереLIенI) l<ерiвt{ик (заступник) органу з питань мiстобулування та

архiтектуРи вiзl,С гlовi ескiзи фаса,шiв'ГС,



|4, З метою забезпечення маi(симально доступного користування територiями загального

користуваннЯ людяМ з обмеженимИ мох(ливостямИ з вадамИ зорУ малi apxiTeTtTypHi форми

РеКОI\{еНДовано пtдбирати ,IсI(равих (контрастних) ToHiB або фарбуuur" о.,,равими (контрастнипlи)

l(оJIьорами . : _ол,.iр .,'I.oani R ?еп

15Садовi'ПаркOВiЛаВИнOOбхiднорOЗсТаВЛЯТизгiдноЗПЛанаМи".|:"';::::i''j"::.нихЗон,
утримувати тх у .пЪur"оrу cTaHi, фарбувати Tle рiдш. о::] l1,:, _:1 

oi* Садовt, парков1 лави

встановлIоIоться 1,а утриN4уIоться пlдприсI\4ствами, tllo утримутоть вiдtrовiднi об'скти благоустрою,

УтрлtтиагтняI садових, паркових лав вIшючас Тх пциття, очищення вiд пилу i снiгу, поточний ремонт,

16, Реlltипц роботи'гс встановлюстьсrl суб'ектом господарювання вiдповiдно до законодавства та

)/згод}кУСтьсrI з виI(оFIавLIим коп,tiтетом ВишневоТ MicbKoT ради,

|1,I1риПорУLI]еLlНiоб'сl<тiвблагоУстроювiдшкодУваннязапоДiяноil]]коДИзДiйснtосться
вiдпtlвiдно оо по"rЬови Кабiнету ir4iriicTpiB Украiни Ns В26 вiд i5.0б.2006 р,<Про затвердження

порядку l]изнаLIOнL{я вiдновноТ BapTocTi об' citTiB благоустрою>,

IX. Ilорядоts звiльнеЕI[Iя земельних дiляl{окл ЩО З?Йrtятi без правових пiдстав та

/(емоrIтаж тимчасових спорудl мsлих архiтектурних форм та об'ектiв зовнiШrНьОi

реI(лами

1. Порялок звiльнення земельних дiлянотс, що зайнятi без правових пiдстав, вiд незаконно

встаI]овлених тимчасових спорУД (далi - тс), малих apxiTeKTyp*,""_iPop* (далi - мАо; та об'ектiв

зовгlit'тгтьоТ рет<лаiии (дшi - Поролопj, ро=робп."ий вiдповiдно'до КонституuiТ Украirти, L{ивiльгtого

1(o/Ie*cy УlсраТrIи. Закогtу Украiни ,iПiо n,,i",r.". .u*оuрядуванFIя УкраТни>>, Закогlу Уtсраiни <Про

рет(лаN4у), Заt<ону Украiни ,,Про ,Йiуп**uп"о мiстобулiЬноТ дiяльностi>, Закону Украiни <l1po

благоустрiй населегlи* пунктiв>, Порялку розмiтr\ення тимчасових споруд для провад)Iiення

tтiдпlэисмниtlькоТ дiяльностi, затвердх(.пЬrо nunu.ono MiHicTepcTBa регiояаль}Iого розвитку, будiвництва

.га житлово-](о*4унаJтЬtIого господарства УкраТни вiд 21,10.201 1 року Np244,

2. I_|ей поряliок перелбачас механiз*, термirти i порядок проведення демонталсу тс, мдФ та

об'сttтiв зовгIiшньоi реклами (далi - озр), розмiще1-1их з гIорушенням вимог чинного заl(онодавстI]а

УкраТни та цих Правил.
З, Щемонтаж, перевезення, зберiгання незаконно встановлених ТС. мдФ та оЗР (власниtси яких

ухиляIоться uiд д"моrrruп,у, uбо uлаЁнrки яких невiдомi), здiйснюсться комунальним пiдприсмством

<УправлiнttЯ t(омунальногО господарСтва> ВиШневоi мiськоI рали Itисво-Святошинського району

киiвськот областi або iншипц суб'сктом господарювання) з яким комунальне пiдприсмство куправлiння

комуналыIого госпоДарс.гва) ВишневоТ MicbKof рали Кисво-Святошинського району КиiвськоТ областi

)/кЛало вiдповiдний договiр, за власнi ,,ori" або за i(ошти мiсьttого бюдlttету, з наступним

вiд1_1-tttодування]\4 ycix витрат: власникоI\4 ТС, мдФ та оЗР винним у поруrшеннi,

4. Зеьцельtliдiлянки зайнятi самовiльно розмiщеними Тс, мАФ та на якi не оформленнi налехtнипц

L'I-iJloivl ДОl()/меllт1,1 L]lollo ЗеI\4ЛеI(ОРистування, I]ва)каються самовiльно зайнятИt\4И, а встаноtsлеtti ТС та

]vtАФ в ва)I(аtо,l,ься Llезаt(о I] но встан о]]леtIиN,{и,

5. мдФ та ТС, яtсi розмiщенi (встановленi або збулованi) без вiдповiдноТ, оформлеr-rоТ в

устаL{овле}lоN4у гIоряi,lку дозвiльноТ документацii, з вiдхиленням вiд проеl(ту, вва)I(аютъся самоI]ин!Iо

ро:змirrlеними 
.га пiд:tягаютЬ ДеlчIОН'Гажу за I(ошти особи, що здiйснила встановlIення, у термiни,

визначенi в приписi , Фл _zл лот) л_л,,;_
6. У разi виявлення земельноi дiлянtси, зайнятоТ мдФ, ТС або оЗР спецiзJtIэIiИIчl вlддlJIом г{о

ко1{,ll)олю за благоустросм та незаконнyм булiвниltтвом комунального пiдприсмства куправлiriня

1(О]чIУI{аЛЬFIоI.о господарства) Вишневоi MicbKoT ради Кисво-Святошинсь*ого району КиiвськоТ областi

вtlиFIяIоться настугiнi дiТ: __ _ _)_^_. _л^л,,,,.
6,l сIс:тадасться лист-вимога (додаток Nэ1) з вимогою надати протягом п'яти робочих днlв наявн1

доI(уме!{тИ, ш{о пiдтверджуIотЬ прu"о'розташування ТС, мАФ або оЗР На ДаFIОI'Iу мiсцi. У разi нада}Iня

власниI(оМ (коlэистувачем) зеп,tельноi' дiлялIltи доttуплентiв, якi викликають cyMHiB , проводиться Тх

додаткоi]а lIеревilэка вiдlповiдгrими вiддiлами виконавt{ого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoi ради,

6,2,у разi ненадаl]!ля власнI4I(ом тс, мдФ або оЗР документiв вони вва)каlоться сапцовiльttо

]]с,гаl]ов,пе1,IиN,Iи' 
- ,1,^"-,"rlrrпг^ p,,l Ilb'o зайняr,оi земельноТ дiляrtки ,га Ёlезакон}Iо

6,3. ] Iiсiiя с}аttти,lrlого вс],аI{овлеt{ня calvloBl

всl-аLIовлених l-С, мд,р та оЗР спеiliальниlчt вiддiлом по контролю за благоустроем та неЗаконНи}vI

б,1,,,1itзниrlтвом коN,I),нальI{ого пi7_1гtриспtства кУправлiння комунального господарства> ВишневоТ MicbKoТ

l]аilИ 1(исво-СlзЯ-rоr,,,п,*.п,rо.О райоlr1' Ки'irзсьr<оТ облас,гi сl(Jlадае],ься гIрипис з I]имогою усунен1,Iя



llоi]ушення (додаток No2) uих Правил шляхом проведення демонтах(у або звiльнення земельноТ дlл,Iнки

npbroro, сеiчtи робочих дгliв, ,. I\/ д б ]гс ябо озр. не здiйснила
7'Якщоособа,ЩозДiйсr+иласамовiльLIеВсТаноВЛенняN4АФ,'..1?оЗР,незДiйснилаДеМоНТаж

у визI]аченi .rpon", леп4онтаж здiйснюсться у порядку, встановленому згiдно цих ГIравил, особа, яка

здiйснила або здiйсн}Oс самOчинне BciaHoun.nno Плдф, Тс Та Озр rro Набувае Права Власностi На Них'

В. /]ешлогtтах<у 1-1iдлягають незаI(оLI}Iо встановлеIlrri Il4дФ, ТС та 0ЗР, а вiдповiдна зе]\{еIьна

дiлянка пiдлягас приведеtIF]iо у попередrriй стан та поверненн,о *nu:::_,:I-]-Y'u"'* випадках:

8.1 вiлсутrтiс,гт, паспорта прив'язтtи ТС. мдФ, дозволу на розмiщення оЗР, iнших дозвiльних

доttумtегtтiВ -- -,л--^)-п,п,, 
.г. ir/Аб п ння оЗР, закiнчення TepMil+y

В.2 аrrулtовання паспорта прив'язки ТС, мАФ, дозволу на розмiще

його дiТ;
8,3 саьцочиFIного розмiщення ТС, ir4АФ, ОЗР;

в,4 невiдповiдtrостi розташування тс, мдФ паспорту прив,язки, булiвельним нормам;

В.5 вiдсутностi документа, що посвiдчус право nu ро"iT ення на данiй земельнiй дiлянцi ТС,

МАФ, ОЗР; ,л--:^ ^R^ '-л--,,,,-л" ir }вноТ влади;
8.6 за рiшенням судових органiв або поданням iнших органlв держ€

8.7 в iнших випадItах, передбачених нормативно-правовими актами мiсьltоi ради, ii виконавчого

ком iTeTy, LIиtIниN4 законодавством УкраТни,

щiя лат,lого Порялку поrurрrо.rься на булiвельнi матерiали, конструкцiт, що складуються на

зе',IеJIьних /:,irlялtках лцiськот рали (у ToI\4y числi наданиХ В ОР.l ДУ), ЯI(ЩО iaKi МаТеРiЫrИ РОЗМiШ{еННi З

nopyra"notvt ЦиХ 11равил або з порl'шенням праi]ил безпеки,

9'ПiсляВИкоНаНнядiЙ,перелбаченихп.6ЦьогорозДiлУ,спеЦiалънимвiдДiломПоконтроJIЮЗа
благоустроем ],а незакоIIFIИм булiвницт]]оN. комуныIьнЬго пiдприсмства кУправлiння комунального

господарства> Виrшневоi MicbKoT ради Кисво-СвятошинськоГ.о рuйо"у ItиiвськоТ ,бai:]i налравляеться

jlI.1с,т-поданLIя до Bиl(oIJaBllo.o ,,o*,iarl B"U]nauoT Micbrcoi ради з питання ухваJIеFIня рllхення щодо

I]oдaJlbI_LlI.x дiй rзiдносно самовiЛЬНО РОЗТаIlIОВаНИХ^Об'СКТiВ 
З LIаДаFI}IЯI\4 ЛИСТа-I]ИМОГИ' ПРИПИСУ абО

;1ottyivteltTiB, що пiдтверджують право розмiщення ТС, мАФ чи оЗР,

10'ЩляПроВеДеНняДеМонтахсУрiшенняМВиконаВЧоГокомiтетУВишневоiмiсьIсоiсТВорЮсТЬся
коп.iсiя у сrсладi представниtсiв виконавчого lcoMiTeTy Вишневоi мiсьrсоi ради, комунальFIого

пiдприемства куправлiння комунального господарства) Вйшневоi мiсьttоi ради Киево-святошинського

району 
'tитвськот 

областi, представниtса полiцiт (за зголою) та особи (у разi Ti присутностi), яка здiйснила

сапцоlзiльне 1эозмiщення тимчасоuо, .пЬруои 1ЙаО1. Рiшення про демонтаж саNIовiльно встановлених

МдсD, ТС та ОЗР rrриймасться виi(онавLIим tcoMiTeToM Вишневоi MicbrtoT ради на пiдставi листа-подан}Iя

ItГI кУпlэавлirtнЯ комунаJIьllого госпОдарства) ВитilневоТ MicbKoT рали КисВо-Святошинського району

киiвськот областi з урахуван"r* пропозицiй органiв, ЩО ВИЯВИЛИ СаМОВiЛЬНе РОЗМiЩеr-rНЯ МАФ' ТС Та

()зр.
11, Дlепцон.гаж ТС, мдФ, оЗР здiйснIосться у наступttому порядку:

1 1 i гIiд час гtроведенi-Iя демонтах(у Комiсiя складае акТ ДеМОНТаХ<У ТС,'О':_9]|,(ЛОЛаТОК NЭ3)'

1 i.2 Гliсля сl(ладаннЯ акту де\4оI-,rurпУ, тс, мАФ, оЗР опечатусться) демонтуеТься 1 переВозиТI)ся

/to п'iсця ти\4LIасового зберiгання, який органiзовуa ,u обпur'товуе суб'скт господарювання, вказаний у

rrротоttолi 
'\:THi ""rо>Iс.пивостi 

демонтувати об'скт цiлiсно - BiH демонтуеться шляхом розбирання на

LIастини.

12. tsитрати по демонтажу, перевезенню та зберiганнЮ_]!, Y*Р, 
О?"| 

"1"_Y",11Уj:СЯ 
}Ia СУб'СtСТ

господарюва'Iня вказаний в aKTi д"*о"rurпу. Витрати на демонтак, вiдlслючен}Iя вiд iнrкенерних мере)к,

перевезення та зберiгання деN4онтова}Iих т'с, мдФ, ОЗР вiдшltодовlтоть ix власники,

1з. Вiдповiдальний згiдлtо з законодавством за збереrltення демонтованих об'сt<тiв та всього майна, що

зI.Iаходиться у таких об'сктах при Тх демонтаlIti, nrpn,rr,.opiryBпHHi dо спеll,iально облаDtкrrtuх JllсtйOпнчltкiв та

зберiганt.li несе I(П кУправrIiгiня комунального .Ъ.пооuр.r"uu Вишrневоi мiськоi ради Кисво-

святошинського району Китвсыtоi областi,

14'ЯкщоВЛасFIикДе]\4оtiтоВаноТТС,МАФ,оЗРневiдомиЙ-ВИДаТкИнаТхДемонта>l<.вiДклюLIеFIня
lзiл iнженеРl{ИХ I\4epe)I(, llеревсЗен1.1я 

.га зберiганнЯ Тх здiiаснlОетьсЯ за paxy'o* коштiВ мiського бюдже,ту

або с}rб'сtсТа гOспOлаРювання, що aдiИa,rrс вiд,]оuiдно: демонтаrк, вiдтtлючення вiд iнженерних мереж та

збеlэiганrtяl. _ абп йпгп ппе_лстаRнику на пiдставi акту
15, /1епцон,гованi тс. мдФ, ОЗР повертаю,гься власнику або його преllставнику на

приймагтня-llередачi пiсля нада}Iня вiдповiдниi,i"f;;;;;iв, якi засвiдчУють право власностi, та пiсля

оплати rrим робiт З ДеI\4ОНТаrк1,, вiдlслючення вiд iнтсенерних мереж, перевезеI{ня, розвантах(ення 
-га

зберiганrtя, вiдгtовлеtlтrто благоу"rрЬ,о на мiсцi самовiльного встановл.пt о тс, мАФ, озр, зzidttо з



зtll1хверdJlсаtLшlLl пl,арud)аJ+4L;. Такох< складаеться протокол за порушення цих Правил(згiдно ст,152

Колексу Украiни Kllpo алмiнiстративl;i правопорУШеННЯ) f мiсяттi з дати :

16. 
,гермill зберiгання lte*o'To"b'"" тс, мдФ, озр складас з мiсяцi з дати закlнченFIя

^"""'il:'пiсля закiнчOння TeplvliHy зберiгання приj\4усOв0 ДеМOНТOВаНИХ'ГС, МАФ' ОЗР' ВЛаСНИКИ ЯI(ИХ

t{e з,явилися за jx поверненням, вiд власникiв демо[Iтованих ТС, I\4АФ, ОЗР абО ix ПРеДСТаВНИКlВ I-Ie

гrа,цiйшло зверненнrI про повернa""о оarонтованоi ТС, j\4АФ, оЗР та не сплатили витрати, передбаченi

rr. 1ll ttbo]-o роз2liлу, рit_тlенгiя u_lодо тх подальшого виIiористання приймас комiсiя з демонтажу або

виконавI]ий KoMiTeT i]"-,;auoТ MicbttoT ради вiлповiдно до вимог дiючого законодавства,

18. У разi, якщО протягоМ трьох мiсяцiв з дати демонта}ку вiд власника або його прсдставника не

лIадходить заrIва гlро поверIIення о.*ЬrrrЬru"оi ТС, мАФ, оЗР зазначене майно може бути реалiзоване

за тliною, визI]аченою незалежною ексilертноlо оцiнкоlо. Рiзниця tсоштiв вiд реалiзацiТ майна, rrlo

llеl]евишуС C,,I'IY, витраченУ на роботИ з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберiгаrтня

тимчасовоТ спорули повертаеться борхtнику,

i 9. !ля власrтикiв деIVIонтованих тС, МАФ, ОЗР розмiр платИ ВСТаНОВЛЮСТЬСЯ '1,:'jlТЗi,Y =_л

19.1 деI\4онтуванI]я, завантажеI]IJя та доставку до мiсця зберiгання - у вlдповlдност1 до

каль](уляL{iт, наданот суб,ектом господарIоваI]ня, який безпо.:ryО:::,:1,1:*'1"У.:":1':'.'::,
19,2 зберiгаFIня._ у розмiрi одного неоподаIкованого rvriHiMyMy лоходiв громадян за добУ

ЗбеРir'аННЯ; 
iдповiдностi до калькуляцiй, наданих суб'сктом

19.З вiдlслючення Bil_t iнiltенерних мереж - у в]

демонтахtу ТС, МАФ, ОЗР - у вiдповiдностi до

з яки\4 укладено договiр на виконання робiт по

господарюваI]Flя, я ки й гtро води в в iдttлtочення ;

19.4 вiдгtовлеt+гtяt благоустрою гта мiсцi

т(tlлIэк}JlяLlii, лrадаllоТ с),б'сктом господарrоваI{ня

вiдгtовлеt-тнtо благоустрою.

Х. Порядоlс здiйснення самоврядного коIrтролю у сферi благоустрою

населених пунlстiв

1.i{оъттрольУсферiблагоУстроюнаселеноГопУнкТУспряМованийназабезпеЧенняДоТриМа!{}Iя
tзсiп,tа органами дерrкавноI вJIади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмtствами, установами,

оlэганiзаuiЯIчlи }IеЗаЛеХtно вiД форМ власностi та пiдпорядкування, а такох( громадянаМИ, у тому числi

it-tозеiчtцяМи та особами беЗ громадянСтва, вимоГ ЗаIсону VnpuT"' <tПро благоустрiй населених пунiстiв>,

iнших норматиI]но-правових aKTiB, у тому числllих|равил, , l 40 Закоrrу
2, Самrоврядний lсоtлтроль за станом благоустрою MicTa здiйснюсться вlдповlдно до статт1

УrtраТни кГIрЬ благоус,грiй }{аселеl,tих rryHKTiB>l,

3. Дlля здiйсtIенttя 1{онтролю за станом благоустрою населених пунктiв, виконаFIням вимог цих

Гlрави:l, В ТОr\4у ,tислi органiзачiТ озеленення, охоро]lи зелених насад)Itень i водойм, с"гворення мiсць

вiдгiо.Iиtlt<1/ ГроiчIаДяI{, утримання в нале)l(ному cTaHi закрiплегtих за пiдприсмствами, уста}Iовами,

органiзаuiяп{и територiЙ, Ьишн.uu *i."nu puou uiо',овiдно оо .r. 40 Закону Уrсраiни кПро благоустрiй

населених пу}lктlв) jVIo)Ke утвор}овати iнспЬкцii з блаГОУСТРОЮ 
""::_:,:i1}._,iy*'n']|: _ *: **л_: _,,

4. Громrалсuп"И nonrpbnu у сферi благоустрою населеного пу}IктУ здiйснюсться вlдповlдно до oTaT,i,l

41 Закону УкраТr:и <Про Ьла'оустрiй населених пунктiв>' 
:

5, Коrrтроль у сферi благоустроIо населених пуrтктiв) у тому числi_за збиранням, перевезеFIням,

переробленням та 1ццлiзацiсrо,u.por* побутових-"iд*одiu (ой 
__:1u),a 

також за утриманням i

1-товодженняI\4 З Тваринами спрямоваrтий на забезпечення дотримання BciMa органами дерхtавт-tоi влади,

оргаLIа.чIи мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, усТаНОВаМ", :|:l"i.uЦiЯПЦИ 
НеЗаЛеЖНО ВiД фОРМ

власностi та пiдпорядкування, а також громадянами, у тому числi iноземцями та особами без

гроN4адянства, до'риN4аI]ня ви]чlог закону УкраТни кПро благоУСТРiЙ НаСеЛеНИХ 
:I"j']:'11i<ПРО 

ВiЛХОДИ>'

K1lpo захи., ,uup"" вiл lltорстокого поводження>, <Правил утримання тварин у MicTi Вишгlеве>,

решiзачilо кПрограпли l)егулIова}I!lя чисельностi безпритульFIих тварин у MicTi Вишtлеве на 2018 *2020

i]oI(I,j ).
(l. Сап,rовряlцзий коIIтроль ,га нагляд за дотриманням законодавства у сферi благоустроIо, цих

I[равил, у ",.o]vl)/ числi за збцранuя*. перевезснням, порсробле,l"1 
l1,утилiзашiсrо 

TI]B а ТаКОЖ За

)/TpиI\4aIIl{rl]vl i llоводit<енIjям з ..uup"o,**, здiйснюtоть: ВИШНеВа MicbKa РаДа' ВИКОНаВЧИй tcoMiTeT

ВtлшневоТ MicbKoT ради, комуныlьн"'пiдпрпrе*ство кУправлiння комунального господарства) Вишневоi

MticbKoT рад(и. комулlального пlдприсмсrва uУправлiння мiсьttим господарством) або iншi t<oMyHzutbHi

пiдrrрись.лства MicTa.



7. Ilосадовi особи пiдц-rрисмств, установ, органiзацiй. а також громадяни несуть вiдповiдальнiсть за

порушеLiнЯ тlих Правил' л r rt n -_, \r_-_л,.,,,,, ,,Тlлп 6,огпrlстпiй r,тас.епеъти}
В. Вiдповiд,r,о rr п, 2 ст. 1l ,1,,n, 2 ст. |В Закогlу УкраТни кПро благоустрiй населених пунктlв)

ПiдприеплсТlЗ&, 1l9,рgрlови, органlзац11 1,а ГРО]VIаДЯНи у сферi Ьпu,оу"рою населених пунttтiв зобов'язаглi:

8,1 утримувати в нzulех(нOму oiaHi Об'СКТЙ бЛirОУrrРОЮ (iХ ЧаСТИi]И)' ЩО ПеРебУВаЮТЬ У iХ

власностi або lсористуваннi, а такох( визначену цими Правилами прилеглу до цих обосктiв ,ериторiю;

В.2 ;tотримуватися цих Правил;

8..jнеПоруШУВаТиПраВаiзаконнiil-лтересиiншихсУб'ектiвУсферiблагоУстроюмiстаВишневе;
8.,lвiд(шrtоД'оВУВаТиВустаноВЛеFIоМУпоролпУЗбитки'завДанiПорУшеНняМзакоЕIоДаВстВаЗПИТанЬ

бltагоустрою; . ,__,.:.,. л_ллттллr
в.5 допускати на об'скти благоустрою, що перебувають у iх власностi або користуванн1, аварlино-

'эятувальrri 

та rншi слухсби для здiйсЙння за"Ьдiu *ооо заПОбiГаННЯ i ЛiltВiДаЦii НаСЛiДttiВ

i]адзвичайних ситуашiй т9хнOгенного та природного характерУ, 
:__,л

9, особи, яtсi здiйснtоють контроль у ссрЬрiблагоуотрЬrо "u,"p",opiT 
м, вишневе згiдно п, 5 цього

O"'ori 
ТЖ;ilХo"тролю) за дотриманням юридичними та фiзичними особами: вимог цих ПраВИЛ;

1зl-i]VIоГ природоохоронного заI(оFIодавства УrсраТни; виконання рiшень MicbKoT ради, рiшень викоFIавLlого

,.on,, irery, po.n,t iщ"rп я з овт,т iштlьоi рекл апли та бл агоустрою Mi ота;

9.2сtслаДатИГIроТоl(оЛ}'IПроадмiгriс'rраТИВНеПраВоПорУшенtlЯ.
10. Якцо пiд час пеlэевiрl<и вияRлеIlо поруlJ]енL{я виN4ог цих Правил особи, яl<i здiйслrюють I(оIlтроль

у сферi блrагоустроо *,u ,.p"ropiT м, вишневе згiдно п, 5 цього роздiлу у межах наданих повноважень,

зобов'язанi сt<Jtасr,и: l\оку]\4еrIти реагуванI-{я ,-,u у,у",""о пору-,п*,,'1пр"пис, вимога тоrцо), якi с

оботз,яtзкоt]ими дJIrl викоr{ання у u"arru"a"ий TepMiH особаМИ,'ВiДПОВiДаЛЬLtИМИ За УТРИМаННЯ Об'СttТiВ

бл агоустрою ; прото i(ол lll)o адм i н i страти BI-I е правоп орушення.

1 1. ГiротокоJI про адмiнiотративIIе правопорушення складае особа, яка здiйснюс контроль у сферi

б,пагоустрою на територii м. Вишневе згiдно п. 5 цього роздiлу при вчиненrтi адмiгriстративного

пi)авопоруILIеlJtiя, "Jр.оОu.r"ного 
вiдповiдноlо статтею 152 КУпДП, у протоколi обов'язково вказусться

пуFIкт цих Правих, який порушено,

12, При в,iиненнi однiею посадовоIо

правогIорушень протокол про вчинення
чи фiзичното особото двох або бiльше адмiнiстративних

адмiнiстратив}Iого правопорушенFIя складаеться за ко}кне

"o*?;:1I1й,?;T:T}'o uо",i,тiстративне правопорушення зазначаються вiДомостi про особУ, яка

здtйсt-тила поруш]енLIя. Протокол пiдписуlоть o.bbu, яка його склала, i особа,_ я11 вчиниJIа

алмit-tiстратl4вI]е правопоруu]енI{я. При наявностi свiдlсiв i потерпiлих протокол можуть пlдписувати

,гако)I( i i_ti особи, згiдно 1{УпАП,
14, у разi вi/_lтчlови особи, яка вLIинила правопоруU]еIIня, вiд пiдписання проjоl(lу; Ij,llYJ робиться

вiдповiдниli заlrис. Особа, яI(а вLIинила правопорушення, мае право подати пояснення 1 заува}кеi{ня шодо

зtчtiсту протоколу, яttсi дода}о,гI)ся до протоколу, а TaKoI( викласти мотиви cBoci вiдмови вiд його

пiлписання, Iiри сiсладаннi протоколу оЬобi, яка здiйснила правопорушення, роз'яснlоються iJ права i

обов'язI{и, передбаченi ст,26В ItУпАП, про що робиться вiдмiтttа у протоitолi,

15. У TepIvritl, яtсий не може перевищувати два мiсяцi пiсля складен}Iя "|*i:i_:1|,j,"""ься 
на

розглrIд до ^д",irl"rfативних 
комiсiи np" opau"i мiсцевого самоврядування за мiсцем проживання

правопорушника.

XI. вимоги до здiйсненIrя благоустроIо та утримання прибудинltовоi
територii

1, У.гримагтгrя прибудинковоТ територiТ здiйснюсться з дотриманняIч1 ВиМог Правил утриманн,I

)IiилI{х бу;rинкrв та прибулинкових тЁриторiИ, затверджених наказом [ержавного KoMiTeTy УкраТни з

питаIlь )1(иl,Jlово-ItомуIIаJIьl{оI,о .oanooup",nu вiд 17 ,гравня 2005 року N976, заресстрованих у

мiнiсторс.гвi lостlацiт i/краiни 25 сергtгtя 2005 року за Nq 927111207,

лля визначення прибулинItових теритЬрiй багатоквартирних 0уд"""]l_ :,т:,::1r:"_::
1_Iаltiоlлальнtлй *;;;;;о1. ynpoT", дсту-н Б ь,z.z-g:zоlз кНастапова щоДо РОЗПОДlЛУ ТеРИТОРlИ

п,тiкlэорайонiВ (кварталiВ) длЯ виз}IаченНя прибулинкових територiй багатоквартирноi забудови>,

:]атвоI]/]жеItий гiаказотчr MiHicTepcтBa регiональi{ого_ розвитку, булiвництва та )китлово-кому!Iального

.o"rrooup.rBa Украiни в\д26 лIотого 2014 роrtу N9 5б,



2, Благоустрiй присадибноi дiлянitи та прилеглоi до пlэисадибноТ дiлянttи територii здiйснюеться

ВЛасНиI(оN,I uOn пор""iуrй* ui.T дiлянки, ВлаЬник або користувач присадибноТ дiляrIки Nlox(e на умовах

договору, уклаленого з органом мlсцевого самоврядування, забезпечувати наIежFIе утриманFIя територ11

загаJIт)ного корис,гуванIlя, прилеглоl до його присадибноI дiлянкИ, 
,_*л_; бriптlrттrт.т гпr

3. органrзашiя благоустр0I0 присадибнот дiлянки, на якiй Розмiщенi lttитловi будиriки' Господарськ1

булiвлi та споруди, Що в порядку, визначеному зако!lодавствоIчI, взятi на облiк як безхазяйне майно або

гiередаtti u nn*y,-nr,r,iy 
"nua"ia.." 

ок безхазяйне майно, здiйснюсТься органом мiсцевого самовр,Iдуваriня,

4. Забоlэонясться складати опале листя на прибудинкових територiях, а також поряд з

контейпергтими майданчиками, 
^,л,--- ^а^ лл\,л6лтталDа_тя iч \/ не т

5. Заборонясться викидати трупи собак, koTiB та iнших тварин або захоронIовати ix у не вlдведених

для цього пцi.uo* (rсоrттейнерах для смiття, газонах тощо),

6, Щороги, проiзли та проходи до булiвель) споруд, по}кежних вододжерел, пiдступи до зовнiшнiх

стаlliонарних пожOжних драбин, обладнання та.u.обiu-похtеlttогасiння MaIoTb бути у вiльному доступi,

УТ])I4I\4)/Ватися справними, взимку очищатися вiд снiгу, Забороняеться довiльно зменшувати HopMaTrIBHy

lхирину доlэiг та проТздiв,

ХII. IIорядок о.гриманIlя дозволiв на порушення об'сктiв благоустроlо при

urr.o*rurrlli робiт I{a територii MicTa Вишrlеве

1. Щозвiл на порушелrня об'сктiв благоустрою при виконанrri робiт видасться вико}Iавчим

коtrцiтетом Вишневот MicbkoT ради за мiсцем проведення робiт на пiдставi письмовоi заяви, що подаеться

вiдповiдt-lою юридичною оъобоrо чи фiзичною особою - пiдприсмцем (або iх уповноваженим

представнИitоп,t), за форплоrО T"nouo.o nopoonv вип,ачi дозволiв на порушення об'сктiв благоустрою або

вiдмови в Тх видачi, переофорvrп"ппо, uида"i лублiкатiв, анулIоваI]ня дозволiв затвердженого

постановоIо Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З0 жовтня 2013 року Ns 870, 
______,,. ^л:к _i*_лт.

2, /]ляо.гриI\4ан}Iя дозволу поласться заява }оридичних осiб та сРiзичrтих осiб - пiдприсмцiв, rцо

здiliсгтlоtоТь поруlJIеI.tгtя об'еt(Тiв благоуСтроIо, nouioaun' з проведенНяIчI ЗеМЛягlих "га,/або ремонтних

робiт. fiля переофорпллення, aН)Ui}oBu"nn uOo видачi Дублiiсата дозволУ подаютьс'I заява та дозвiл або

Ипaо луОuiкат'(r<рiм випrtд](у ви/tачi /l),блiката у зв'язку з втратоlо) 
плI/\ п,я. бrzти t

з. Iiри lзиконаннi аварiйних робiт дозвiл_ на l]орушення благоустроIо мас бути отриманий

ПРОТЯI'ОlVl 2jх робочих днiв з момен,гу порушення благоуотроtо,

ЗалеlкнО giд вИД} об'сктiв, мiсцЯ виконаннЯ робiТ до листа замовника або викоtlавuя робiт

до/]аються ocHoBlti матерiали дозвiльt-lот та проеItтноi документацii, iншi документи) визначенi чинним

заI(онодавством,
пiсля закiн.lення робiт органiзашiя (замовник або пiдрядник), яка виконувалалроботи, повинi{а

закрити дозвiл у ;;;;;;;"о*у ""nolTeTi 
Вишt_lевоi MicbrcoT рали протягом З-х днiв, Закриття дозволу

llроводI,Iтъся за погод)I(еIJням з вiдповiдними експлуurуr,."rl{ олужбами пiсля перевiрки на мiсцi якостi

та обсягiв вiдновлення благоустроlо, 2

6, Щозвiл видасться на проведеFIня робiт, перелilt яких. }Iаведено у додатку З Типового

llорядку тзидачi дозволiв на порушення об'сктiв благоусi,рою або вiдм_ови в iх видачi, переоформлення,

видачi лублiкатiв, ануJIюваFIня дозволiв затвердженого по.ruuоuою Кабiнету MiHicTpiB Уrtраiни вiд З0

)l(ов,l,ня 20tЗ року Np 870,

ЩозвiЛ видастьсrI на TepMliH, перелбачений угодою (контр_актом) пiдряду, з урахуванням

I{орNIа.гивl]оi.гриrзалосr.i виt<она,.',о робii, визначеноi'на пiдставi БНiП 1,04,03,85 кНорми тривалостi

ýl,дilз1-1ицтва i задiлrirз в булiвни,rrri пiлприсмс,гв, булинlсiв i спОРУЛ> 
I_ Y:1,:::Y'П,1,.О" 

ДОЗ]]ОЛУ

fleplkaBHoT iгlсllеrсцiт архiтеttтурно-булiвельного контролю, а такох{ умов органiзацiй, tнтереси яких

nnon,yr" за,tiпатись тriл час виI(онання рOбiт,
7. Строк дiт лозво:rу визFiачасться з урахуванням умов проведеI{ня робiт i не мох<е перевищувати

одилт pilc,

В, fiозвill не виN,Iагасться, якщо землянi таJабо ремонтгti роботи проводяться:



в.1 особаN4и, якi маю.гь документ, Lцо посвiдчус право власностi або ,

зеп4ельноlо дiлянl<оtо, )i тому числi ilраво земельного сеlэвiтуту;

8.2 у I)aI\4Kax niororou""* або булiвельних робiт, право на проведення

право користува}Iня

яких оформлене в

ус,га!{овленому законодавством порядку, 
:iocTi наданоi дозвiльlлоi та/-9'ДозвiлНаДасТЬсяOкреп,I0накОжOНOб'сктЗаУМОВиВlДПOВlДI

проектноi документацiТ заIсоноДавчим i нормативним вимогаN,{,

10. При прокладаннi iHTteHep""* *Ър.п, поза булiвельнИм майданчиltом видаються дозволи на

тиNIчасове порушення благоустрою на Kont'y мережу, за винятком випадiсiв, коли Тх прокладанriя

пеlэедба.тено в одному технiчнопцу кориДорi, 
,

1 1 , У випадку встановлення додаткових умов на здiйснення тимчасового порушення благоустрою

:]аконами Украiни та пiдзаконниNlи нормативно-правовими актами, заявники пода}оть документи,

врIзт-lачен i даними норм ативн о -правови]\,iи актами

12, fiозвiЛ MO)I(е бути анулЬованО виконавчИм KoMiToToM ВишневоТ MicbKoT ради у раз1:

12,1 lrодання особою, яка отримала дозвiл, заяви про його анулiовання та оригiналу дозволу або

його дУблiката; _,_. ^ ^ ^а,. ^6.n n,,6j cv-o пi пттпт.т

12,2 tlаявгtостi вiдоп,tостей про приllигIе]lня юридичноТ особи або суб'скта пiдприсмницькоl

дtiя:lьгtостi фiзичноТ особи - пiдприсlчtця, ш{о отримали дозвiл,

13 . особи, Lцо 1-1рис,l.упили до u"no"u""o робiт без дозволу на тимчасове порушення благоустроIо,

зобов'язанi гtрtlпинити робо.ги до отримання дозволу, забезпечити безпечl-те *ористування мiсцем

виl(онання робiт або огородити мiсце до вiдновленНя бЛаГОУСТРОIО, 
.лдлоlсоянl. ,

14'особи,rцозДiйснилироботИПоТиМЧасоВоМУпорУшенНiблагоустроiозобов'язанiвiДноlзити
благоустрiй до нале>tсного стану,

XIII. rIорядок п роведеlIня державFIих та недер}Itавних загальномiсьtсих
заходiв

1. Проведен}iя держав[Iих та недержавних загальномiських заходiв вiдбуваються згiдно рiшення

виI.оIIавчого tсоп,ri,rету Вишневот *i"iпоiрали вiл 29.0|.2019 року N93/2 кПро оргаьтiзацiю проведення

N4асових заходiв у м, Вип,iневе>' 
_- r-,.--. ^l||.,.,,,^,,tla гhлN,qпqн ],nn ,Iолодше 1В

2, Оlэганiзатораi\4И захо:-tiв i\4О)I(у'гЬ бу,ги об'сдtнання громадян, громадянИ lз1I(оI\4 Ile l\

1эоtсiв, за виняткомi осiб, визнаних у встановЛеНОIVIу законом порядку повнiстю або частково

недiсздатгlи]VIи, а TaKo)I( осiб, яtсi n.p.Oyuur"Tb пiд арештом, тримаються пiд вартою або у мiсцях

гтозбавлет.lня волi, Органiза'орuпо" ,u*Ъоiв повиннi бути не IvIенше трьох осiб. Яrсrцо iнiцiатором заходiв

вис,Iупас об'елнання громадян (полiтична або громадська органiзаuiя), вiд його iMeHi виступають

ylloBl]oBa)i(erli (згiлно iз статутом даного об'еднання громадян) особи, _ представyi1 об'сднання

громадян, яtti вистуtlаIоть яit органiзатори, особи визначаIоться органiзаторами заходlв з моменту

здtiйснення дiй, спрямованих на iх органiзацiю i проведення. Пiд дiями, спрямованими на органiзаuiю i

llроведеFIно ,u*ooiu, 
-."й 

р".умiти розповсюдження в буль-якiй формi iнформацiТ про заходи, що

гот),тоться, а TaKo)It вчинення iiлших дlИ щодо забезпечення явки уlасникiв цих заходiв,

3. Заходи можуть проводитися з 9 до22 години,

4. }i llроведенгтi заходiв j\4оже бути вiдмовле}Iо за таких умов:

4,1 якrцо заходи намiчеtло npoub"r" в мiсцi i в час, який вже ЕадаЕо для iншого заходу, або у якi

обмеrкуеться .lи забороtIясться проведення даного виду ЗаХОДiВ; 
, ^л^л_:_i,тпптясплп

4,2 яlсш{о п|оuЪо""по .u*ooiu безпосередньо створить перешкоди у роботi пiдприсмств, установ 1

органiзатliй qи загро)I(ува-гl4iчIе >кtlттсзабезпеченнIо населення, )I(иттtо, здоров'lо r,a безпецi громадян,

llopyLLIyBa.r"no" .рппоо/lсьt<ий порядоi( ,га саitiтарно-гiгiснiчtлi вимоги;

4,З яtсшtо заплаLIовагlа кiльl<iсть учасниltiв заходу перевищус мох(ливостi вiдповцно],геритор11;

4,4 1, 1эазi вве/_iеIjLlя надзвичайI-tого або военного стану, lцо поLt]ирюеться }Ia територii м, Вишневе,

5, За гiаявrtостi гli;lс,гав для вi/-lмови у проведеннi заходiв згlдно з повiдоп,tленLlям виконавчий

ttомiтеТ ВишtневоТ MicbKoT i]ади повИ}{еFI запроПонувати провести захiд в iнпrому мiсцi або в iншiй формi,

У разi прийняття од]]ого iз запропо"о"u""* BapiaHTiB органiзатори пiдтверд)I(уюl,ь свою згоду новим

llисLN4оlзиМ поtзiдомлеl'llям, яке оформл}осться у вiдповiдпоari до рiшення виконавчого тtомiтоту

вишневоI MicbKoT рали вiл zq,or.20l9 року Nоз/2"кПро органiзацiю прОВеДе}IНЯ МаСОВИХ ЗаХОДiВ У М'

ВишгIеве> та цього Порялltу,
6. Органiзатори заходiв зобов'язанi:
б.1 дотримуватись п,riсtlя, часу, мети i форми проведення заходу, зазначеЕIих у повiдомлеlтнi, а

також огоJIосI4ти про пих як зав,{асI{о, :гак i tra початItу проведення заходу;



6.2 забезтtе*,читI4 додержаIIня учас}{иками заходiв, запроtllених органiзаторами, громадського

пOрядку; 
вчинення тх учасниками протиправних дiй;

3.i ХХХ]fiЖТru;#J"|ý'l,"ги праuiвн"пiu "uuio"-i"oT 
пЬлiцiт та iнших посадових осiб, ЯrСi

здiйонtоlоть функчiт шOд0 дOтримання правOпOрядку;

6.5 повiдомляти учасниtсiв про закiнчення заходу;

6.6 мати розпiзнавальrтий знаlс органiзатора заходу;

б.7УчасникизаходiвпiДчасТхпроведеннязобов'язанiдотриМУВаТисЬГроМаДсЬкоГоПоряДкУ,
викоIlувати Bci законнi вимоги органiзатьрiв, уповноважених "rr" осiб, працiвниttiв полiцii та iнших

,rоauдЬu"" осiб, якi здiйснюють (lyHKuiT щOдо дотримання порядку, 
^л^^,, л-о,,iqпLLт.\ I

6'8УчасникамзахоДiвзаборотlяСТЬсяМаТиПрисобiзброютаiншiзасоби,спеЦiальгtоПриЗнаЧен1
лля фiзи.lного ушкод)I(ення, а також вибуховi, займистi,_i,тт::нi, отруйнi та iншi небезпечнi

реLIOвиLI14, засоби наглядноТ-агiтацiТ, якi прини)i(уIоть честь та гiднiсть iтlших громадян, спецiаrьно

масI(увати стзос об.lrич.lяt, tcpipt випадцtiв, якlJ{о це зумовлено особливостями сценарiю ix проведення;

)/часL{икаN4 заходiВ забороняСться приводити, привозити чи приFIосити з собоtо тварин, яlсi моlttуть

завдати сРiзи.lних й;;;*."о, npi* випадl(у,.коли наявнiсть на заходах домашнiх тварин погод)Itена з

органiзатораN4и та обумовлегtа в повlдомJIенн1;

7. i]икоllаВчий ttoMiTeT ВишневоТ пцiсысоi ради зобов'язаний забезпечити необхiднi умови для

гIрове/]енllя заходiв, дотримання санi,гаргrо-гiгiснiчних вимог i в разi потреби FIадання громадянам

медичноТ допомоги,
8, Пiд alac провеДенFIя захоДiв працiвники правоохоронних opTaHiB виконуIоть cBoi повноваження

щодО забезпечеНI{я громадського порядку вiдповtдно до зЬкопiв, oni р"лuментутоть Тх дiяльнiсть,

9. [Iосадовi оЬоби, органiзатори, учасники та громадяни, що порушують порядок проведен}Iя

заходiв, FIесутЬ вiдповiдальнiсть згiдно з чинними законами Украiни,

11'FIамiсцяхПроВеДенняМасоВиХзахоДiвзаборонясТЬсясаМоЧИннеВсТаноВЛенняМаЛиХ
архiтоlстурних форм (KiocKiB, лоткiв, HaBiciB, палаток та засобiв зовнiшньоi реклами - рекламних тумб,

Oyou-on"* .-г."дiu' щитiв' паFIно' eKpaHiB' наклейоtС тоЩо)' ., 
дiяльностi

пiд ,1з9 про]]едення загальномiських заходiв провадження буль-якот торговельноl

N4o)I(e здiйснюватися тiльtси за наявI-Iостi рirлен"о u"по.ru"чого KoMiTeTy Вишt-lевоТ мiськоI рали,

Пiд чао llроведеLIНя загаJIьI-Iопцiських заходiв заборонясться па-пiння та розпивання алкогольних,

сltабоалкогоJIьних шапоiв вiдповiдно до Заltонiв Украiни кпро заходи щодо попередження та зменшення

I])киваI,Itlя тютlоноRих виробiв i Тх шкiдливого впливу на здоров'я населенi]я), <<Про дерrкавлlе

l]егу,гtiовання виробгtицтва i обiгу спирту етилового, 1(оньячного i плодового, алкогольних напотв та

тIо.гIоt]ових виробiв> та Кодеltсу УкраТни про алмiнiстративнi пр*о:о*рlrтlення,

12. У випадку якщо MacoBi заходи проводяться на плоrцi перед примirценгтяivI Вишневот TvricbkoT

ради за iнiцiативи, органiзатором чи спiворганiзатором яких е Вишнева Micbka рада, jj виконавT ий

ttoMiTeT, плiський голова, мо)Iшиве пiдltлiочення апаратури та iншого обладнання до мер9ж електро-,

водопостачання, водовiдведar"о uоri"iстративно.о булrrпу MicbkoТ ради та безоплатне виItористання

еttергоносiiв. iliдклrоLlення проводиться на пiдставi розпоряд)I(ення Мiського Голови або Резолюшii

одного iз заступникiв trцiського голови,

xlv. Порядоl{ дотримаtIня тишi у громадських мiсцях

1. порядок дотри]VIання тишi в громадських мiсцях у М, ВИШt-ТеВе (ДаЛi - I:r:T]
l]с.га1]-IовлюIоться з ]\4етоlо забезпеченl]я прав i законних illTepeciB громадян l]dодо дотримання тиlп1 на

l]улиIlях, пJlоIцаХ. у парках, скверах, n 
"rnou"* 

будинках, прибулинкових територiях, лiсопаркових

зонах вiдпо.tинку, та iнпIих мiсцях масового вiдпочинltу населення, 
.

2. IIiдприсмства) установи, органiзаrдii, фiзичнi та юридичнi особи зобов'язанi дотримуватися

вl4]чlог законодавчих та iнших нормативFIо-правових aKTiB щодо захисту населеFIня вiд шlсiдливого

l]ПJlиВУшУ]\4У.''о',.iпт]тятJнqQяY!шкiДливоГоВплиВУшУМУпiДлягаютЬзасТосУВання
З, У вирiшеннi питання захисту населення вlд шкiлJlи":::,i1'',з,:,i,*-:;;;;;.;,

Заtсоrl УкраТни кПро вгтесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо захисту населOння вlд

впливу Шу^,lу) ,u Зопоr' Украiгlи кпро забезпечення санiтарного та опiдомiчного благополуччя

населення)).
4. Порядоlс мiстить загальнообов'язttовi на територ,iТ MicTa но|у", au порушеliня яких наступас

вiдllовiдалылiсть згiдно iз санкцiями ст. 182 Кодексу Укратни про алмiнiстративнi правопорушення,



5. ItерiвLrики, вiдповiдальнi посадовi особи пiдприсмств, установ, органiзацiй, незалеlIсно вiд

(lорпл власностi, а також громадянИ зобов'язаН 
ол..-i .""..,.i.,THi

5.1 здiiлснIовати вiдilовtдrтt органiзашiйнi, господарськi, технiчнi, технологlчн1, apXlTeKTypI-Io-

булrвельнi та iншi заходи щодо попередження утворення та зниження rхуму до piBHiB, уста}Iовлених

санiтарними }10рп,{аМИ', . лпfrт,v \Y/т,пт,w тя нр}т{ипих ппи
5,2 забезпечувати в прилеглих }китлових будинках, прилеглих жилих 

"::111,11лримlщеннях
дотриманlIя такогО рiвнЯ шуь{У працюючОaо оЬпuдПuпп", вентиляцiйних систем, радiоприймачiв,

теrlевiзорiв, гуLlномовних ycTal]oBoK, музичних iHcTpyMeHri", засобiв iндивiдуальноi труловоТ дiяльностi,

а також iнших о*. * шуму, щоб BiH не проникав за MelIti вiдповiдного примiщення та не перевищував

бr.r 40 ЩБА в денний та 30 ЩВА у нiчний час;

5.3 не допускати пiд час проведення масових заходiв, а тзкох( " i:"T] _|Тлj:::"'ТУВаННЯ
радrоапарат)/рою та iншими гучномовними установками, гучного спiву, виiсрикtв у парках, cI(BepaX,

зо}lах вiдпочинку, iн1_1tих дiй, LrlO поруlIIують тишу в зоI]ах, прилеглих до житлових будиiлкiв,

ltitt)'lзальtllах заltлаДiвl 
.л^л-.' .6тlпо.iр гпппляпськоГо ХаDЧ\ tобУтового

5.4 додерlкуватися пiд .1пg роботи закладiв гроIчlадського X?p:y_ii_111l_"|.i::1,:":

обслl,говування. po.uun -u.,oro бiiгIесу, культури, при проведе11_.,':О*'u'О''-1 |_1'_'i:]::', У_l"З:л1.
свя.гi{ових i розваlкальних заходiв TolT-lo рiвня звучання та таких piBHiB шуму звуковlдтвор}овально1

апа])атури та музI4чI]их iHcTpyMeHTiB у irримiщеннях i на вiдtсритих площадItах, Щоб у прилеглих

)I(итлових будишках вiгr станоЬив не бiлiше 40 дБА в денний час i З0 ДБА у нiчний час;

5.5 додерх<уватися пiд час роботи пiдприемств торгiвлi та громадського харчуваI]ня (ресторани,

бари, katpe, заклади розважаJIьного бiзнесу), побуто"оiо обслуговування, яtti розташованi в жилих

будинках, такиХ piBHiB шумУ, щоб У прилеглиХ жилиХ булинrtах i в прилеглих жилих примiщеннях BiH

стаI]овив не бiльше 30 ЩБА;
5.6 вlltивати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищонь piBHiB шумУ, встановлених

саlлiтарними FIормами, у таких примiщЁннях i на таких територiях (захищенi об'екти):

- )IIитJIових будинках i прибулинкових територiях

-лiкУвальгlИх,саFIаТорНо-кУрортLlИХзаклаДах,ЗакЛаДахосВlТи,КУЛЬТурИ;
- готеJlяХ i гуртоя<итl<ах; 

,i, побутового обс.lrуговуваFIня, розва)I(ального- закладах I,i]оNIа/tського харчувагILl,1, торгlвл

бiзгrесу;
- illtiltax булiвлях i спорулах, у яких постlйно ч",",:::::::::::rають лIоди;

- t-]apкax' cl(l}epax, зоl]аХ вlдпочинКу, розташ]ОваниХ на теритоРiТ MicTa i груП житлових булинrсiв,

6, Шут' ,,u Ъu*rrо.п"" об'сктах при здiйснеrттлi будь-яких видiв дiяльностi не повиFIеII,

перевLIщувати piBHiB, уста[IовлеI;их санiтарними }Iормами для вiдповiдного чаоу доби,

7.1 гучний спiв, виttрики, вItлючення на бiльше нiж звичайниЙ piBeHb ПОТУЖl]ОСТl РаДlОПРИИМаЧlВ]

телевiзорiв, it-тшого' звЙовiдтворlоючого обладнання, створювання шуlиу при виI(ористанн1

виробничого обладнurr"о .Гu iHcTpyMeHTiB, вибухових MaTepia,TiB та пiротехнiчгtих виробiв та iнших

г)/чномовI-Iих ycTatloBoI(, створIованнЯ iНШОГО ШУМУ На ВУЛИЦЯХ, В бУДИНКаХ' ГУРТОЖИТКаХ' На

шрибулинкових територiях, у зонах вiдпочинlсу ,u iпй"* захищених об'сктах у нiчний час з 22,00 до

В'00; 
t будlвельгii роботи в }I(итлових будиНКаХ, КВаРТИРi7,2 проводLrти ремонтн1 та будlвельгii роботи в }I(итлових бУ|ч111,лл::1ТТ,рТ, оФiсlи1

тlрип,tiщеьтtrях, прlамliщ.r*по* пiдпр"сr"rв торгiвлiта громадського харчування (ресторани, бари, кафе),

розва)I(аJIьI{l.iх заклалilз. 1эозташlованих ,, ,,,"rnou"x будиттках, у вбулованих i прибуо::i-у:aо житлових

булигrr<iв пе)l(илих пр,опчi*"",lях. iншrих :]ахиш.lених об'сктах без попереliженн,] lvlеl]]канцlв прилеглих

)I(L]тJIоRих б1,,циt.tl<ilз, )I(IiJlиx примiш{ень про початок робiт i час iх завершенн: TY.Y,i:::::: Y,,_"_::..:,_Y:
l,Ia весь LIac проведенI;я ремонтно-булiвельних робiт у прилеглих жилих примiщеннях 1 прилеглих

бlчдипtсах не пови}{е1-1 пере]3иЩувur' 40 дБд.Заборонясться проводити вказанi роботи з 21,00 до 8,00 та

у овяtтttовi i гlеробочi дпi uпроловrк доби. За згодоtо по"-r,апцiu ycix прилеглих квартир peMoHTlTi та

бу,lrirзельLli роботИ 1\4о}ку1Ь проводитися у святковi неробочi днi, Шум, ш]о утворюеться пiд час

ill]оl]е/1енНя булiвелЬних 1эобiт, не поl]инен перевищувати оанiтарних rropM цiлолобово;

7.З встановлювати на бшiконах, лодrкiях, вiдltритих BiKHax та сходах будинкiв, булiвель i спорул

'га iHI_I-II4X мiсцях радiоапаратуру i вttлючати Ti на значну поту>тtнiсть протягом лоби;

7.4 проволити реконструrсuii дорiг та збiльшувати пропускну спроможнlсть та якiсний склад

авто1ранспортних потЪrсiв без узгодхс.rrо . санiтарно_епlдемiологiчною станцiсло;

7,5 стояirКа автотраНспортУ з постiйнО працюючими двигунами }Ia прибулинкових територiях

)I(I4,1,лових булит+кiв з 23.00 до б,00,



в, Перелбачегri r]имоги Lцодо додерI(ання тиtl-ti та обмехtень певних видiв лiяltьностt, lцо

супроводх(уlоться l]-iyМoМ, не поширюються IIa випадки: 
{о супроводжуються шумом,

8.1здiйсrlеННяВЗакрИтИхпримiщенняхбуль.яrtИХВиДiВДiяльностi,ш
за уN4ови, що виключають llроникнен}Iя шуму в прилеглi примiщеriня, в яких постiйrто LIи тимчасово

перебуваюТLЛЮДИ; .л,,л,i,,тошпсw бrlпь, r t 
toeTi, що супрOвOджуIOТЬся

в.2 здiйснення в закритих примirценнях буль,яких видiв дlяль}

LТ]Ут\,IоМ,за)/МоВи,IцоВикЛюЧаЮтЬilроник}IенНяшУУУзаметtiТакИхприл,tiщень,
В,З поперелження таlабо лiквiдацiТ наслiдкiв аварiй, стихiйного лиха) iнших надзвичайних

сr.iтуаuiй;
В,4 надання невi/]к:тадноТ допопцоги, поперед)i{ення або припинення правопорушень;

8.5 попередженLlя крадirtсок, пожеж, а також виконання завдань цивiльгrоi оборогtи;

8.6провеltеннязборiв,мiтингiв,д.*оп.,раЦiЙ,походiв,iншихМасоВИХзахоДiв,проякiЗаВЧасНо
сповilценО 0рl-анИ викOнаl]чОi владИ LIи органи мiсцевого самоврядуваfiня;

8,7 робо.гrа обладtлання i пцехагli,,*iо, uto забезпечlпоть життедiяльrriс,rь жилих 1 громадських

будiве:rь, за yivioB й;;;; невiдкладних заходiв щодо максимального Обмеження Проникнення Шуму В

пf"п..пi-примirцегtня, в яких постiйtlо ЧИ ТиIчIЧасово перебуваIоть лIоди;

В.В вiдзнаLlеIII-Irl встановJlених законоr aurrr,оuих iнеробочих днiв, Дня MicTa, it{ших свя,г

вi1,1повiдно 21о рiшегlгля мiсцевоТ ради, проведення спортивFIих змагаНЬ 
.ol,gбn, оl,тбvховИх

8.9 пlэовелення салlотiв,- срефвьр,<iu, iнших захол11 ].,ji,:"::станням 
вибухових речовиFI l

пiро.гехнiчнtах засобiв у заборонений час за погодженням iз уповнова)Iiеним органо},I мiсцевого

саN4оврядування.
9. За rторУtl]еннЯ цих вимоГ передбачено вiдповiдальнiстЬ згiднО зi cTaTTi 182 Кодеlссу Украiни

Про алплiнiстративгti правопорушення,

ХV.IIорядок утримання i поводrкення з домашнiми
шкiлливого вIIливу на благоустрiЙ

1. ГIоря:tок регул}ое права й обов'язки громадЯн в галузi L{аведення порядкУ. щодо питань

У.ГРИI\4аНI{я i t-tоводlкенг{я з домашrнiми тваринаIчIи та заподiяння шкоди як оточуючим, так i самiй тварин1,

вiдповiдаЛьгtiстЬ за жорстоItе l1оводЖення З тваринамИ вiдповiднО до ПравиЛ утримання тварин у мlст1

Вишневе затверджеLlих рiшенгtяlм ВиlшневоТ MicbKoT ради та l:-::|ff" регуJIIоваFIня чисеJIьностl

безпритульних тварин у MicTi Вишневе на 2018-2020 роки затвердженоi рiшенням Вишневоi MicbTcoT

ради,
2. Ilрялоlt поширIосться на пtдприемства, установи, органiзацiТ, а тако}к на громадян i громадсьlti

уотанови, шо утрит\4ують тварин у м, Вишневе,

з, Забороrrясться перебувати з собаками на стадiонах, спортивних i дитячих майданчиках, на

,теlэиторii шtсi,гtьtлих та доrтrкiлыlих зпкладiв, ринttах, купати собак I-::|ой*,щах 
у мiсцях масового

купаннrI люДей, iт-лtлих громадсъких мiсцях, де тварини можуть заподiяти шкоду людям чи iншlипц

ТВаРИFiаМ, _*:* ^^а^,.*л_о,,,,iйuл т_тсбr бам, яким не виповt,lИЛОС,Я 18
4.ЗабороняСТЬсясУпровiдсобатспотенцiйнонебезпечНИхПорlДосо

рокitз, психiчно хRорим, особам в не l] тверезому cTaHi або фiзичrrо неспроможtiим керувати твариL{ою,

5, lзrагул допцаlлнiх тварин у м. Вишнсвс n/Iu, здiйснюватися власником тварини або

супровоlц)I(уlоLIоIо особою з лотриN4анням вимог LIих Правил, При вигулi тварин у м, Виrпнетзе

lзiдllовiдальttiсть За ДОТРИiVtаН}IЯ ]]ИlчIOг ЦИх Правил несе власни]( тварини або особа, яI(а супровод)l(ус

,гRариFIу.' 
6. При вигу:ri ломаruнiх тварин заборонясться: х майданчиttах, на територii
6.1 lrеребува],и з собаками на стадiонах, спортивних l дитячи

llll<iльних та дошкi:tьl{их закладiu, pr"nu", nynur, собЬк у водоймиrцах, фонтанах, у мiсцях масового

купаFIIIЯ зtIоДей, iнших громадських мiсцях, де тварини можуТь заподiяти шкоду людям чи iнtлипл

'IВарИНаj\4, 
, __^Е^^_^,,yтт,\/ пл. изнанi небезпечними, особаМ,

6.2сУпровiДсобаrtпотенцiйнонебезпечнихпорiдТатакиХ,якlВ.
,Iким не виповнилося 18 роrсiв, психiчЁtо хворим, n" 

",J.f,..oMy 
cra"i або у cTaHi наркотичного сп'янiння

або фiзrачгlо неспромо)кним керувати твариною,

5. особа, яка супроводх(ус домашню тварину, зобов'язана забезпечити:

безпеtt1, отоtIуIочих людеи 1 тварин, а TaKo}It майна вiд заподiянFIя шкоди супроводжуваною

доN4аLI]L{ьоIо твариI{ою ;

безпекУ с)rпроводЖуваноI l[омашньоТ тварини;

тваринами, обме}кеIlня ix
MicTa



безпеttу дорожнього руху при проходitlенtлi :-|омаш:I:о}:лтвариною 
до транспортних шляхlв 1 при

Тх перехолi шляхом безпосереднього Itонтролю,u'1,1::оlFIкою;

прибирання eKcKpeMeI-ITlB тварини до смiттсзбiрникiв (у пiд'iздах, лiфтах, на сходових

пJlошdадках, ассРальтlлих iopixcKax, парках, вздовж дороги та iHrrre), 
_____л___ т.

6.ПрисуПрOВOДЖOilНiДOМашнiхтваринн9ДОПУскасТЬсяЗаЛишаТиТхбезнаГляДУ'
7. Вiдловлrовання тварин мо)iе здiйснюватися тiльttи персоналом, який мас вiдповiдну

квалiфiкаrliю i допусtt, будь-якими нижаIенавеДеНИМИ НеЗабОРОНеНИМИ ЗаСОбаМИ i МеТОДаМИ' З

додержанI]ям принтl,ипiв моралi i виtслюча}очи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

1.1, N4едикаментозний введення до органiзму твариFIи спецiа;lьних лiкарсьtсих засобiв

(сгrодil,iного. .цэанквiлiзаторного). rцо забезпечутоть знерухомлення тварини, Для цiсi мети

вI4користовуютьllриi\4анки,шr]рициспецiатIьноТконстрУкчii; __,,_:
7,2 пцехагтiчний _ вилов тварин за допомогою спецiальних механiчних пристосувань (згiдно З

ч].lнI,ILIi\4 заI(оно/{авствомr) або р1,14зур1 (тiлъr<и тварин, якi визнанi потенцiйi]о безпечними);

7.з комбiгrований - iз застосуванIIяNI ме/],икамеНтозного та механiчного способiв вiдловлIовання,

Вi}tловлtоваННtопiДлягаютьбезпритУльнiтварини'Собаки,заВиНяТкоМЗаJIишенИхВЛасникаМи
гта пllив'язi, незалеltсгlо вiд породи, належностi та призначення, в тому ,Iис.lti й Ti, що маю'ь наrшийгtики

з поN4ерними знаками i намордники, але знаходяться без власника на вулицях, пЛоЩ&Х, ринках, у

скверах, парi(ах, у гl]омадському транспортi, дворах та iнших громадських мiсцях, вважаються

безпритульLlими i пiдлягають вiдловлюванню, iлл_о,тi i пп
LIe пiдлягають вiдловJIIованнIо тварини, яlсi ранiше були простерилiзованi i повернутt до

поперед(нього ареалу перебування та вiзуально iдентифiкованi, 
бY,т/пйuцл

мiсце випуску TtorkHoT окреп,tоi тварини пiсля ii стерилiзацii визначастъся Виключно Вlдповlдно

до про.гоколу вiлrrову "га картки ресс,rраIlii тварини, що перебувас пiд опiкою,

у разi шкоди, заподiянот особi внаслiдок агресивноi або trеПеРеДбаЧеНОТ ДiТ ТВаРИНИ,

вiд:lовлtоваrlнr' тваl]иrI злiйсгrюеться за вiдiгlовiдними заявами осiб до Комуналыlот,о пiдприсмства

кУгIравлiгtгlя коN4у}]ального господарства)) Вишневоi MicbKoi ради Киево-Свя,гошинського району

ItиiвськоТ областi.
виловлеl,ii тварини ,гранспор,гуI,оться до мtiсць утриIчIання (стерилiзацii) спецiально обладнаними

автопцобiляlии групою, або iндивiдуально, в tслiтках, 1л ,,,,i,, 7fo1

в. Вiдловленi тваilлtни пiдпоru,оrь карантинуванню протягом 10 лгriв на карантинному

пцайданчиltу l1iл час каранти.IуваFIня тварини повиннi утримуватися iндивiлуzurьно в спецiа:rьно

обладнаних воIIьсрах iз забезпеченням повноi iзоляцii,

Т-варинам пiд .lac карантинува}Iня повиннi бути забезпеченi необхiднi бiологiчнi, видовi та

i нлив iдуальгt i потреби. З аборонясться жорстоко поводитися з тваринами,

9, Стерlа;riзацiя безпритуль}Iих тварин, пiсляоперацiйна перетримка, iдентифiкацiя, вакцинацiя та

r-трофiлактичl+i обробки проводитимуться на базi вiдповiдного комунального пiдприсмства, громадських

органiзаuiй (за згодоtо) та в установах ветеринарноТ медицини (за згодою) rтrляхом укладання договорiв,

срiзу1,1цi ].а юрlа1-1ичнi особи, якi опiкуються безпритульними тваринами, уклада}оть договiр з

вiдrlовiдгtlл1\4 l(oIVI)/lIaЛt Ht.ibl пiдl-tриеI\4сТвом з визI-iаLIенням прав та обов'язкiв cTopitl ,

i0. 1liсля стерl.тлiзацti та 1lтримання твариr, пiд,,,оrutоть iдегттифiкаuii i Mo>t<yTb бути переданi

I]JlасLlик)/, опiкуrlу або повернуri ло рtiсця вiдлову. Винятltом е твариFIи) якi були вилученi у громадян за

1эiu_tенняп,I суду, -,гаt<i 
,твари}iи i\4о)I(у,гь бути переданi тiJtьки iншим власIlикам,

i 1. Супровiд безпритульних тварини проводиться опilсунами цих тварин за активI-IоТ пiдтримки

гроNIадсь*LIх органiзацiЙ м. I]ишневе. Транспортування .'"up"" необхiдно здiйсlлювати спецiально

обладtланим авr,омобiлемt, який пови}Iе}I бути уrсомплектоваI-Iий набором переносl+их lслiтоtt дл,I твариFI,

природно[о веI-tтиляш.iсtо, набором вiдповiдного спецобладнаЕIFIя та забезпеаIувати безпеtсу, захист

тварин вiд погодгlих умов,
12, Ресстраlдiя домашнiх тварин проводиться з MeToIo:

единого облirсу цих тварин у r,licTi;

дляоргаr.riзацiТпошУlсУзагУбленИхТВаринтаПоВерненняiхВласНикаМ;
I(онтролrо з а чисельнiстю безпритульних тварин ;

злiйсгtенняl(онТроЛ]озаДотри]\,{анняМВеТерИнарно.санlТарнихВиМоГ;
забез печенгtя егt iзоотич1l ого благополуччя ;

вtарil-tlегтгiя проблемt,tих ]lитаlIь i консРлiк,гtlих сI,Iтуацiй, пов'яз'"их з утримання]\4 домашнlх

-I-вtlриI{.



1з. облiкопт та iдентифiкачiето безпритульних тварин заЙмасться ItОМУНаЛЬНе ПiДГtРИСМСТВО

кУправлiння комунальi]ого господарства> 
-Вишневоi 

MicbKoi ради Кисво-Святошинського району

Itитвсьrtоi областi, яко с адмiнiстрйром Слиноi мiсъtсоi електронноi бази даних ycix тварин у м,

Вишневе' 
_--:l. *j тттл uqпрlтrятL тJя Lбо iнших

14. Qбов'язкOвiй рOсстрацii пiдлягають тварини) щ0 належать на правах власност1

пiдставах фiзичнипt або tоридичним особам i перебувають на територiт м, Вишrтеве,

15, Yci забудовнtаltи та користува,ti земель1-1их дiлянок, фiзичнi та юридичнi особи, керiвt,lики

lriдгiриемстR та органiзацiй lla територiТ яrсих знаходяться виробгIи,ti, торгiвельгli, стсладсьtсi, розваlкальt-li

,-,рrпiiulaц,,я (стоянки, заправки, гаршкнi кооперативи, )I(итловiкомплеItси, iT, д.) маю,гь сприяти вiдлову

безпритульних тварин, uчъa"о .ппъir,1ur" про необхiднiсть стерилiзацii та загальну тсiльlсiсть тварин FIa

данiй тери,горiL

iб, Yci 0сOби, що звOрнулися
твариLlи (коти та собаки) зобов'язанi

xvl. ЗдiйсlrеIiня коI{тролю за викоIIаIIням цих Правил

1. KoHTpo,irb у сферi благоустрою населених пунктiв, у тому числi збирання, перевезення,

tтерероблеLIня та утилiзаrrii твердих побуrоu"* вiдходiв (налалi - тпв), спрямований на забезпечетrня

дотрИI,IаНня BciMa оргаFIами державноТ влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами,

),aruчrоru*и, органiзацiями незаJIеllIно вiд форм власностi та пiдпорядкування, а такох( ГРОI\4аДЯНаМИ, У

тому числi itrоземцями .га особарIи без громадянства, вимог Закону УкраIни кпро благоустрiй населених

пунтtтiв> та Закону УкраТни <Про вiлхоли>.
2. Суб сктапти б:lагоl,с.lроtо, яlti за чинним законолавством здiйснtоIоть контроJIь за виконаIlн,Iм

l1их ПравИл.га лотрИr,ur,ч'r'п,, бrrагоустроlо складають доl(ументи, яlсi зобов'язують усуIlути порушення

(пlэttгtис, l]иjчlога r:ощо), та протокоJIи про алмil+iстративнi правопорушен}Iя вiдповiдно до власних

]lOBIJOBaж0Hb' 
---,--y -"л-._.лл-r ,, _л-,,.i обт:паuцо папёар?анLIя Tle'ne' 'зацii ТПВз. Самоврядглий коFIтроль у галузi збирання, перевезенtIя, перероблення та утил1

:здi йснtоетIэся LIорез l

3, 1, ПровеленнrI перевiрок територii,
З,2. Розгляд зверненЬ пiдприсмств, установ, органiзацiй та громадян,

з.з. Участь в обговореннi проектiв збирання, перевезення, перероблення та утилiзашiт тпв, irrшот

.гехт-лiчнот докумеI]тацiт з вишевказаних питань, внесення вiдповiдних пропозицiй r-ra розгляд Вишневоi

плiоьtсоi ради, виконавLIОго tcoMiTeTy, тощо,

3.4, Подання позовiв до суду про вiдшtсодування шкоди, завданоi порушенням законодавстваз

iIитань збирагттля, перевезен}Iя, перероблення та утилiзацii тпВ та вимог цих Правил,

4, Посадовi особи пiдприемств, установ, органlзацiй, а також громадяни несуть вiдповiдальtliсть

за порушеllня Llих Правил,
5, При.гяr,-,.,.,"о осiб. виltних у поруш,tеннi законодавства у ccPepi благоустроlо, у том)/ числ1

збираrtняt, llоревезеLll1я, перероб,пенг,я 
'та 

утилiзашii тпв, до вiдповiла,гIьностi, передбаченоi

:]аIiонодавством УlсраТлtи, не звiльняс Iх вiд обов'язкiв вiдшкодуваI{ня шкоди, завданоi внаслiдоtt

ll орушення l]им ог заI{о tsIодавс"гва У t<paTH и,

7. Вiлповiдно до пункту 2 cTaTTi 17 Закогrу Уrсраiни кПро благоустрiй населених пуirктiв>

гроN4адя}Iи ), c(bepi благоустроiо населених пунктiв зобов'язанi:

),ТрИIVIуватИ в нале)кномУ стаrтi об'скти благоустрою (Тх частини), ruo перебувають у Тх

в:тасгIостi або користуваннi, а такох( визначену правилами благоустрою територiт населеного пу}IItту

пl)илегJ]у до цих об'сктiв територiю;
дотримува.гися правил благоустрою територii населеного пункту;

не Iiopyшyuur" npu"u i законнi iнтереси iнших суб'ектiв у сферi благоустрою населеного пункту;

вiдruкодовувати у вста}Iовленому порядку збитки, завданi порушенням законодавства з питань

благоустрою I{аселеного пункту; ,
допускатИ на об'сктИ благоустрОю, щО перебуваЮть у iх власностi або користуваннi, аварiйно

pu,ry*-rui та iншi слух(бИ для здiйсненнЯ захЬдiВ щодо запобiгання i лiквiдацiТ наслiдкiв

за ветеринарними послугами з будь-яких питаIjь щодо домашньо1

ii заресструвати у електронну базу даних та вакцинувати вiд сказу,

надзвичайltих сиr,уаrliй техFIогенi{ого та природL{ого характеру.

Збитl<и,завДаrtiоб'сt<тl,благоУстроюУрезультаriПоруrUеННяЗакоНоllаВсТВаЗ
благоус,гроtо населених пунlс,гiв, пiд.lrя1аtоть вiдшlкоltуванню у встановле}Iому порядку,

питаFIь
У разi



llошlкод)ItенI{я чи знищеFIня елементiв благоустрою, визначених у cTaTIi 19 Закону Украiни <Про

благоУстрiй населених пунlстiв>' 7 ' пYYлYrаттл.т'.. бяпянп.пvтr
Розп,riр 

"iou,nooyuurno.0"rniB, 
завданих об'екту благоустроIо, визначасться балансоутримувачеN4

за j\4етодикою визнаLIенняl вiдновноi BapTocTi об'ектiв благоустрою затвердженою центральним органом

викO}IавчOI uлади, цо iuor,n*uyc фOрмування доржавноI пOлiТИКИ У СфеРi ЖИТЛОВО-*ОМУНаЛЬL{ОГО

господарства,

' 

разi яl(Llio по,IJкодження чи зниIцеFIня елементiв благоустрото здlиснIоетъся

балансоутриN4уваI]ем у холi )/суненI{я aBapiT на власних iнженернИХ N,IePe)ia* uI_:11":L::11]::j1:
якшlо особУ, яка пошколила чИ знищиJIа елемен1и благоустроtо, не виявлено, вlд}IовлIовальн1

рОбОТиПрОВОДя'IЬсЯЗараХУнокВЛаснИtсаоб'сктаблагоУстроtо.
ПорялоК *"rцuч.,*,rяl вiдновноТ Bapr:ocTi благоустроЮ затвердх(ено постановоIо Кабiгrету

N4iпicTpiB УкраТни вiд 15,06.2006 року Nо82б кПорядок визначення вiдновноТ BapTocTi об'сlстiв

благоустроiо>,
розмriр вiдшrкодування збиткiв, завданих об'сitту благоустроIо, визначасться 5алансоутримуваLIем

за I\4етодиItою визIlачення вiдновноТ BapTocTi об'скта благоустрою, затвердженою наi(азом MiHicTepoTBa

з пи"L-а].IЬ )I(и.глово-комунально.о .о.подuрства УкраТни вiд 0З.1 i .2008 року NэЗ25,

В. ГIовгrова)I(еLiня посадових осiб, визначених рlшенням виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiсьttоi

ради:
8.1. ГIосадовi особи мають право:

8.1. 1. FIагляду (iсонтролю) за дотриманням
вимог цих Правил;

юридичними та фiзичнип,tи особами :

виN,Iог заI(онодавства УкраТни про благоустрiй;

в 14 j\4 о г п р и ро/lоох о 1] о I l tI о го заl(о н одавс,rва У KpaTi,t и ;

u"nouu,rнn рiшrегrь MicbKoT ради, рirпень виконавчого комiте,гу> розпоряд)кегIь мlсьl(ого голов]4;

розмiщеiлl,tя зовнiшньот реклапtи та благоустрою MicTa,

Ъ,1 ,2. Сппuдати протоколи про адмiнiстративне правопорушення,

8,2, ЯlкщО пiд час перевiрriи виявлено порушення вимог цих Правил, особа, yпoB.IoBu'KeHa

рil,шеtrняп,t виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради, у мех(ах наданих повноважень, зобов'язана

сI(JIасти: д(окумон.ги реагуваLIня на усуненlIя порушегтня (припис, вимогатощо) та с обов,язковими дJIя

l]икоI-iання у u".о,uч"пий TepMiH o.obu*", вiдповiдальними за утримання об'сtстiв благоустрою; протокол

про аitлтiнiстрати}зне правопорушення, __^^ ^^^а^ r,fiлпy,лпо\т/АтJя
8.з, Протопоп npo адмlнiстративне правопорушення складас особа, уповноважена рlшенl{ям

викоI-IавLIогО tcoMiTeTy Вишневоi MicbKoi радИ прИ вчиненнi адмiнiстративного правопорушення,

передбаченого вiдповiдlлото статтею КупАп,
8.4. При в.tигlегltli одriiсю посадовою чи фiзичною особою двох або бiльше адмiгriстративних

правопоруш]еiIь проl]окол про вчиllегтня адмiнiстративного правопорушенFIя складасться за ко)кне

1lравопорушенIlЯ окремо' 
,T^.TY'DI_TA ппярлт-т.\11vтIIення зазначаIо'I особу, яка' 

В 4,1, У гrрот:околi пlэо адмiгtiстративI,Iо правопоруlL{ення зазначаIоться вlломост1 про

здiйснrала гlорушlоLl1,Iя, Гlротокоu дiдu".у}оть особа, яi(а його склала, iособа, яка вчинила

алмiнiстративне правопо]эушення. При наявностi свiдlсiв i потерпiлих протокол Mo)I(yTb пiдписувати

гаl(о)l( i lti особи.
в.4.2, у разi вiдмови особи, ,Ii(a вчинила правогlорушенFIя, вiд пiДПИСаННЯ ПРОТОItOЛУ, У Ч:УI

1эобltться вiдповiдний запис, Особа, яка вчинила правопорушення, мае право подати пояснення l

за)/ва)I(е}лI_{я щодо змiсту 1lротоколу, якi додаються до протоколу, а також викласти мотиви свосi вiдмови

вiд його пiдписання. Пр' складагIнi протоколу особi, яка здiйснила правопорушення, роз'яснюtоться iJ

права i обов'язtси, п.lr"обu.rенi ст.268 kупдП, про ц{о робиться вiдмiтка у прототtолi,

8.4,5, у п'ятиденний TepMiH пiсля сi{ладення протокол надсилаеться на розгляд до

адмiнiстративних копцiсiй при л,tiсьтсих радах за мiсцем проживання правопорушника,

8.4.6. СправУ пl]о адмiнiстративне правопор)/шення розглядае адмiнiстративна комiсiя у

ll'rIтI{адцятиден'tий терп,tiлл з дня отримання nporonony н; засiдання адмiнiстративноi rcorиicii

запроLIJ)/Iоться особи, uiд"оarrо яких сIшадено протокол про адмiнiстратив}Iе правопорушеFIFIя,

9, Riдтлкодувангтяl майновоТ шкоди, ЪаподiяноТ об'скту благоустроtо пiд "о: 
вчинег{lIя

адмiнiстративнOго правопор)/1I]енгIя здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством Украiни,

хчII. RiдповiДаrlьrtiстЬ громадя[I та tориДlлчниХ осiб за порушеtIнfl у сферi

бла гоустрою 1,ериторiТ



1, Вiдповiдно до Закону Уrtраiни кпро мiсцеве самоврядування в ykpaiHi) накладаються

стягi'ення, передбаченi ст, ст,82, i52, Ст, 41,9в,103, 104,1 06,Izi,I49,152,!54,155, 156, 159-160, 175,

1 в3, 1 в5, 1в6,-197, 19в ItУпдп за порушення вимог чих Правил, а саме за:

1.1 сап,rовiльне скидання Bcix видiв вiдходiв, трунту тощо у невiДвеДеНИХ ДЛЯ ЦЬОГО МiСЦЯХ,

до вrдповrдальнOстi притягуються посадOвi особи та громадяни, що допустили порушення, а у

разi гlеп,tоrttливостi Тх виявлешIJя - поOадовi особи пiдприсмств, за якими закрiпленi цi територii, пiсля

заtсi нчення r.еlэпr i гIу приrIису про усунеl{1]я виявjIених порушень.

1.2 Завантап,.r,"О контейнерiв ltлЯ ТПВ булiвельними вiдходапци, металобрухтом,

1.з IlecBocl{acHe прибирання територii (листя та сrriгу по сезону), у тому чиолi прилеглоi та

заl<рill,пеlrоi вiдтlовiдгIо до ро.породirп.п,"о мiського голови або голови вiдповiдriоi районноТ

адмiнiстрацii.
\,4 Забрулrrення впорядкованоi територiТ при перевезеннi вiдходiв, сипучих N,Iатер]алlв

автO,грансrIортOм та внаслiдоIt виносу болота за колесами автомобiлiв,

1.5 Ilесвосчасне вивезенFIя т]]ердиХ побутових вiдходiв з ttонтейнерних майданчикiв,

1.б FIесвосчасне вивезеFI}Iя будiвельт-lих вiдходiв з булiвельних майданчиlсiв,

1,7 Засмiчеьтня паiсць загального користування,

1.8 Витоки води, фекалiй та cToKiB на впорядi(ованi територiТ.

1.9. Ilесвосчасне^ прибирання снiгу з TpoTyapiB, пiшохiдних дорiхtок, дорiг, несвоечас}Iе

посипання ix пiсltом, скидаIjFIя снiгу на проiiкдтtу частину вулиць,

1. 1 0 Посиrrан}Iя TpoTyapiB хiмi,IнИivlИ РеLIОвинами,
1 .1 1 Миття, заправку, ремонт транспортних засобiв rtа проi>ttдх<iй частинi вулиць, тротуарах, у

житJtових ь,rir<рорайоl.{ах та у необладнаних дЛя цього мiсцях,

1,\2 Ilесtзосчасне прибирання мliсt]я зберiгання автоптобiля (на вуIIиLIях) прибудинкових

терrлторiях).
1 ,13 Склад)/вання

дозво.Jlу.

груr{т)i, будiвельгтих п,Iатерiалiв поза I\4е}каМи будiвельного майданчиlса без

1.14 Скла,ц)/ваI,{ня тари, конструl(цiй, виробiв на вулицях, площах, зелених зонах) прибудинtсових

,гериторiях r,ошо без дозволу,^ 
1.15 Вiдсутнiсть на пiдземtних комунiкацiях кришок люltiв колодязiв i теплових камер,

1,16 I-{аiзДи на зеленi насадlкення, газони, тротуари, декоративнi огорох<i; зупинку та стоянку

авто'ранспортFIих засобiв, яка ускладнюс або унемо)Iшивлюе утримання об'сктiв мiського благоуотрою

"гоIцо,

1.17 Забруднення територiт, вулиui Тощо, викликане виконанням булiвельних робiт понад

LIорN4ативIIi термiни, вказанi у лозволi,
1. 1 В Вiдсутлтiсть освiтлення розкопа}Iого мiсця,

1. i 9 Вiдсут1-1iсть огорожi розкопаrtого мiсЦЯ, небезпечноi зони, перехiдrтого MicTKa при

прокладаннi пiдземНих iHltet.ep'иX коi\,{Унiкацiй' 
виконання пJIаFI( < робiт з|.20 Вiдновлеrtня б:rагоустрою об'скта пiсля виконання пJIаFIових та аварlини)

l,{е/]отр],iманлIям ви]\4ог rIроектно-l(ошторисноТ документацiТ або проекту виконанIlя робiт,

1.21 Riлсl,тIIiс-гL урн /{ля смiття на об'сктах, вказаних У цих Правилах.

1,22 З абру llн eI] tI я iери,гор iI вгt аслiдо t< п оп]код)т(ен ня об' cKTiB благо ycTpolo,

1.2з Забру,rtнення територiй, вулиць тощо, виклиi{ане самовiльним виконанням булiвельних,

ремо].lтно_булiвельних робiт (без отриманtlя дозволу районноТ адмiнiстрацii),

1.24 СамочинLIе встаI.Iовлення лiтнiх майданчиttiв, вiдгороджень, постiйних iтимчасовI,Iх огорож,

риl]_l.гуватIь, дороrItнiх знакiв, KiocKiB, яток стацiонарFIих, спецiальних конструкцiй зовнiшньоТ реклами

та I-Iесвосчасна iх перереестрацiя, самовiльне паркування автомобiлiв у MerKax зони паркуваIjня,

1.25 Розвiшування рекламних o.ono.""u, афiш, агiтацiйних плакатiв riа фасадах будинкiв,

споруд) парI(анах, деревах, стовпах тощо та несво€часне зняття агiтацiйних плакатiв,

1.26 Незадовiльне забезпе.lеtтня технiчноi справностi дорiг, вулиць, TpoTyapiB, пiшохiдних

переходiв, п,tостiв, шляхопроВодiв, пiдземних перехолiв, пiшохiдних дорirкок, ttолодязiв водопровiдних,

t<ztна-пiзацiйI.Iих, зв'яЗI(у тоIцо, дошдоприймачiв, дренаrкiв, колекторiв доrцовоТ каl+алiзацiТ, теплових

l{aMep; ---:^.^-^
1.27 iJезаДоI]iJIьIlе утриман}IЯ прибl,диlIl(овиХ територiй, територiЙ пiдприсмств i органiзат]tй,

1.28 I-1езадовirrь[lе утримаllгtя постiйt-tих i 1,и]\4часових огоро)It, парканiв, газоннИх огоро)к,

,пiхтарiв вуличl]ого освiтлеttн:1,11ОIчIОt]Их лiхтарiв, стовпiв, урн та контейнерiв дЛя вiдходiв;



1.29I-{езадовiль1,1еуТриМанняltiоскiв'лiтнiхТорГОВеЛьНихмайДанчиltiв,ятокстацiонарниХ,
.грагrсфоршrаТорнихоУооп,,.п.q,оп""хiелектричнI].Тi9:'IавiсiвтапавiльйонiвзУпинокЧ]ансПорТУ'

спеir,iальних I(онструкцiй зовнiшriьоi ретслами, вивlсок 1 вlтрин; 
fiлглпlт.ётJЁýt ?

l,30 Висадхtування зеJIених насаджень, влаш]тування горолiв без погодження з житлово-

к0 j\,Iунальними слух(б аN,Iи,

1.З1 Спалтова}iFIЯ на територrr MicTa опыIого листя, сухоТ рослинностi, буль-яr(их прOмисjlOвих,

будiвеJlьгrих та побl,Тових вiдходiв, 
_л.л,--л*]i,\ -оt,о*.чп.t.пiпqнtси (.rастини

1.З2 Самовiльне захоплення теритоlэiТ (,тастиtли територiТ), земельноi дiлянttи (частини ЗеI\4еЛЬно1

лiлягtки) об'скта бЛагоl,сlр9ю м, Вишневе,

1.33 I{езаконL{е знI4Iцеl{ня та пошкодже1-Iня зелених насадх(ень,

1,34 Зберiгання 'овару 
i тари на прилеглих до об'ектiв торговельноi дiяльностi таlабо сфери

послуГ територiяХ, npb""oT .rb.r""i lзулицi, тротуарах,,iнших територiях загыtьного користуват]}Iя,

1.з5 Самовiльttе встановлIова}Iня точки торгiвлiз лоткiв, автомобiлiв, причепiв, столикiв, вiзкiв у

t_lе вiдведених для цього мiсцях та без наявностi вiДПОВiДНОГО ДОЗВОЛУ' ВИДаНОГО У ВСТаНОВЛеНОМУ

']орядку' fr^йr,YтrаттYт, бпqгпrlп'ппlо п lбiт з проiшадання мереж
1,36 Тимчасове порушення благоустрою,при виконанн1 р::::,":""1",",ж;;

газопостаLIання, водопостачання, каналiзацii, водовiдведе}Iня, теплопостачання на територ11 мlста

Виrпневе без отримання вiдповiдного дозволу' 
liдътого дозволу вико}Iавчого

1'З7ЗдiйсНенняроЗриТТятериторiiмiстабезотримаН}IяВlДПо!
tlovti,TeTy ВишгlевоI мiсыtоi ради,

2, Стягнеtтr,о, п"lr"обачегti ст, 153 ItУпдП, накладаються за знищення LIи пошi(од)Itення зелених

i{асаД)кеIlЬабоiншихоб'сr<тiвоЗеЛеНеННЯНасеЛеНихпУнttтiв'аса]чIеЗа:
2-.1.IIоруШтеFItIrI в утриманrli зеJ]еIjиХ насад)I(енЬ гrа прибулинкових територl,{х;

2.2. оголегlr,о nop"r,iu /1ерев та руйнування схилiв i пiдпiрних cTiHolc,

2,з. вiдповiдальlliст,ь .u поруruЁчi"о ц"* правил, cKocHi нЪповнолiтНiМИ, ВИЗНаЧаСТЬСЯ ВiДПОВiДНО

ДО С1]' 
'; Н;*'lаlсiнчегlня теlэмiну припису про усунення виявлених пОРУШеНЬ ДО ВiДПОВiДаЛЬНОСr'i

.ритягуIоться llосадовi особи та громадяни, ш{о допустили поруrшенн я, а у разi немоlltлиlзостi iх

вияl]леLILlя - посzlдовi особи пiдприсмств) за якими заIсрiпленi rri територii,

4. Гlротоrtол, що пiдтвердх<ус факт порушення цих Правил, мають право складати i надавати

(cKcpoByBaTll) порушнику посадовi особи, Ърганiв, установ, органiзачiй, що надiленi такими

llо вtIо]]a)кеНLIяI\,Iи ЦИIvIи Правилами та н ормами чинного законодавства,

XVIII. Заключнi полоrкення

1 . Власi.tlаlt (балаrrсоутриь,rувач) вiлповiдас за TexHi.lH ий та санiтарний стан ,гериторiй, булiвель i

прип,tirтlень, I,IадаI]их }з оренду, яl(що il,tlше не передбачено угодо}о з ореtIдарем,

2, IIерелiк noauob,,"* осiб, упоl]лlова}I,"""* здiйснювати контрОль за станоМ благоустрО}о у м,

Bt.ttltHeBe, передбаченtай цими Правилами затверджусться рiшенням виi(онавчого tcoMiTeTy Вишневоi

ПЦiСЬТtОТ РаДИ, ,_,.., тl,лл_.:ч DшлпстL. {LIя вишт;евот MicbKoi ради та в
З, ЗrrцiгrИ .га доповI{ення до ших 11равих вносяться IJa пlдстав1 рlшеI

разi входл(сtttlr] MicTa Вишгlеве до "r.rruду 
об'сднаноi територiальноI громади - законодавчим органом

об'сдtrаноi теlэиторiальноТ громади, 
__ _ лл__л__:л \/,,,_.,,.тття то

4. У випадпу 
""uiлповiдностi 

положень даних Правил нормам заltонiв Укратни та пiдзаконних

I,IормативНих att.riB застосуваНню пiдляГас норма закоFIУ та пiдзакОнного FIормативно-правового altTy,

Micbtc1.1l"l голова
I" В" Щiков



Додат,ок 1 до
Правил благоустрою п'т1"1,,

затверджених рilшенням сес11

Вишневе,

Вишневоi мiськоi ради VII скликання
Jtls

утриманIIя прилегJIих
ME)ItI

територiЙ пiдприемств, установ, органiзацiй

Me>Ki yTpt,tMaH ня терr,l"горiй, прtллеглих

,lto Tepl,lтop i йr п i.itпр tlcп,tств, установ,
органiзаui й, пр1,Iваl l lих домоволодi i,tb

громадяtl. не менше HilK

Суб'скти господарюва|-ll]я, на якtiх

покладасться утрt4N4ання
вiдповiдrrоТ територ iI

ГIриле гла,герr,lторiя

i]l,i,,гроl,)/аl]14, Ilоliр1,Iття проi'згrо'i

acTI4 l-{l,i проiзлiв, пlэ r,lбудlл н ковоI

t.lTopiT л<t.tтлового фонпу )tК, ЖБК

l

l
м вiд MerKi вiдведеноТ зеI\4ель]-lоl

iлянt<и, до проТlr<дхtоI частl,ttли вулицi
,а пiл борлюрами

tIтловлtй кооператив,

житлово-будiвельний

тив i об'сднання
п lввласникlв

гатоквартирного

динку

м вiл пle>t<i земельноТ дjлянки та (або)

проТжлlкоТ частинI,i вулиiti та пiлIОрлrличнi або tРiзичнi особи, якi е

и кап,t tl або користувачам t4

i\4ельн1,1х дiлянок
ритор ii' Зеlчlел ь Н 1,1 х дi.ll я t,to к, rцо н адан i

власн iс,гь або Kopl,tcTyBa ння

l]I.Iдi4чгlt4м або tРiзr,tчнlамt особам

l5 пл вiд Melr<i земельноТ дiляl-tкИ дО

l)кд>коТ частрIl-{14 вуличi та пiл
уб'скти

господарюваI-l ня, що експлуатують
казанi об'скти

epr,rTopi)', прt,t.ltегл i до об' ct<Ti в

цiал bHo'r' i н(lрасlэ1, ктур t,t

0 м вiд MerKi земельгtоТ,цiлянки, шlо

на у власнiсть або користування, та

або) ло проiжджоi частини вулиц1 а

ож лiд борлюрами

подарюван ня, що експлуат}+оть

казанi об'ектtа

ериторiт, прIлrlег"lti до автозаправних

0 м вiд Mcrt<i земельttоi дiltяttltt,l, lt{o

на у власнiсть або користування,1,а

гrро'i>кд>r<оТ tIacTt,]Iil,i ByJti,iц1 а тако)к

iл борлюрами

,осподарюван ня, шо оксплуа,гують

казан i об'сктtа

ериторii, при.llегл i до торговельних
HTpiB, об'сr<тiв побутового
JI)/говуваil ня, гро]\4адсьl(о го

i]чуваI l I-ля, ав,горемонтllих
Lai,icTelэetl ь, tчtаГаЗtл rt i в, prl rl KiB,

l.iМ часовl.iх споруд торговеjl ьного,

утового) соцiальгlо- l()iJlьт)/рного чiл

нu]ого признаtlеI,] 1-1я для здi Йснення

iлгtрtас м t-t 1,1tlbKoT дiял bllocTi

0 п,r вiд Mert<i земельttоi лiлянl<l,t, t,tlo

адана у власrtiсть або користуван!]я, 1-а
ара;r<но-булi вел ьн i коопера,ги в и,

I-1ик1,1 автостоянок
ср l.il,o 1э 

iT, пlэ t,t.lte гл i l1,o l(ол ек,г14 в Hl,Ix

pa>I<i в, автостоя 1-1oK

м
гrlп

4
2 з

2

J

4

5

6



о проТх(дх{оj'частl4ни вулицi а тако)(

iл борлюрами

У ралiусi l0 п,l вiд пер1,1метру сг]оруд та

цо проilttдх<оi ,lастини вулtацi а Tai{o)I(

пiл борлюрами

1
Гериторii, гtри"гtегл i до цен,грал ьно-

геплов1.1х, газорозподlл bHI,1x, тяглов I,tx

iiлстанцiй

Гl iлпlэ исмст,ва, ус,гаi,Iов и,

эрганiзаuiТ, на балансi яl<их

знахOдяться данi об'скти

8 Автобуснi з)/п14ItI{l,i та зуп!,lнI(14 
_.

\4ар[iрутIlих транспортних засоОlв 1

]тоя н K1,1 (м iсuя вiдстоrо) I\4аршрутних

raKci

Зiдповiднi дороп(ньо-
эl<с1-1луаташi Г.tн i п iдпр исмства або
iHrr:i суб'скти або iншi суб'сктлt

господар}овання та tоридичнi
особи, яl<i обслуговуtоть даниli
маршрут

У ралiусi 20 пц вiд периметру зуп]4нкl4

та до проТ>r<дrt<оТ частtrгlи вуличi, по

пер!Iметру визначеного плiсця вiдстою

або мiсця стоянI(1,1 та до проТжджоТ

частинl4 вулишi а також пiд бордюрами

9 Майдаllч r'llttl /lля паркування
Эуб'еKTl.r

госI-1одар}ован ня, я l<i утриму}оть
ь4 аГ,Iдан.t 1.Il<tt для па]]I(yBalII,tя

Z0 м вiд перI,Ij\4етру спOруд та до
rро'ilклrкоТ час,г1,1tl1,1 вулиiti а TaKolr< пiд
5орлtорамлl

l0 \4ости, шляхопроводи, ittшi штучнi
]порудtl, Tepr,tTop ii' п iд шля х о проводаN4 l,

Балансоутрлrмувачi штуч них

rпоруд

l0 м вiд периметру споруд а TaKo)Ii пlд

борлюрами

l] I(or r,гей гtерl r i плаi:lданч l,tt<t,t Балансоутримувачi територiй, на

яких розм iшено r<онтейгtергri

иайданч ики

5 пл вiд периi\lетру споруди а таl(ож п]д

5орллорами

Пpu,l,tiiltcct. Якu,lо суб'екпхu zоспоdарlованtlя M,aloп,lb спiльну л4еэIсу, пlо ]Vtеэlса ))l11рLul4аllНя прLlлеZлоi'

пlе7эъtпэорii. € проОовэlсетftt,ful4. спiльLlоi'л4,еэlсi Dо проiзноi'чсlспluнLt вулuцi,

CelcpeTap п,liсьttоi радtл
С. В. Пиrlrний



Щодаток 2 до
Правил благоустрою MioTa...

затверджених рlш]еFIням сес11

Вишневе,

Вишневоi Micblcoi рали VII скликання

вiд N9

особi

ФIРМОВИЙ ЬЛДНК ПIДПРИСМСТВА

назва пiдприсмства та юридична i фаrстична адреса

(ам), яка (i) встановила (и)

(об' скт, необхiдне зазначити)

(адреса об'скту)

ЛИСТ_ВИМОГА

пц. Вишневе20_зоку(__

FIa

N9

Rрlкоi{аi]].iя рit1.1енttя викоLlавчого KoMiTeTy ВиштлевоТ MicbKoi рали вiл

(
)),

у прLIсутностi Коплicii
(назва KoMiciI)

1(ГI кУправлiннЯ коN4)z}tд16Цого господарствny2 проводить перевiрку докумегlтiв rцодо розташуваI]ня

(об'скт, необхiдне зазначити)

яlti знаходяться FIa Tepi4Topii MicTa Вишневе. У зв'язlсу з проведенням зазначених заходiв, Вам необхiдно

у терп,liн до (*^--__.-----) 

- 

2о р. надатт належним чином завiренi копii

лопу*.пriu, що по.йдчуar" Bu-a npaBo користування земельною дiлянкою, на ятtiй розташовано та та

право розмtiщення н а цiй дiлянцi даного об'скту

(об' скт, необхiдтlе зазначити)

lj азначен i ло l(уN,Iе1-Iти FIадати за адресою:

кУправ:riння
господарства

(пIБ) (пiлпис)

Олерlttувач:

lrлспектор ItП
Комунальгtого

за адресоIо:

особа (и), irKa (i) вст,аr-товила (и)
(об'скт, необхiдне зазначити)



(ПIБ, посада)
20

Лист М вiд к

I{аПРаВЛеН О РеКОl\4еНДОВаН ИIчI

Квитанцiя }{s (

вlд

С. В. Пишний

Щодаток З ло

Правил благоустроiо MicTa Вишневе,

затверд)Itених рirrтенням ceciT

В.ишневоТ MicbKoT р"о" Y:] 
скликання

листом
) 20 р.

(пiлпис)

Cer<peTap MicbKoi ради

ФIрмовиЙ ьлдljк пIдприсмствА

I]азва пiдприсп,tСтва та юридичIjа i (lатстична адреса

Мною

за yLIacTIo

(,*.* 
"a..д", 

,р,rr",лq *', * * батьковi представниI(а юридичrтоТ особи

;Бi*""1;, й; йпо Ouro,,oBi фiзичноi особи, шо перевiрясться)

вс,гановJIеFlо пopyLLIeH ня :

11орушегtнri скосно:

"лФ,rа*rЬго 
ttoMiTeTy Вишневоi MicbKoT рали вiл N9На пiдставi

(

ГlРоПоFIУIо:

Усулrути поруIJ]ення шляхом

Данlлй припис
Припис склав

нале)кить до обов'язI(ового виItонання,

(ПIБ, пiдпис)

(пiлпис)

Припис Nэ
ено рекомендованим листомОтримав

20-- р,



Квитанцiя J'[g

(пiлпис)

Cel<peTap плiсьtсоi рад1,I
С. В. Пишнtллi

MicTa Вишневе,
Вишневоi

[одатоrс 4 до
Правил благоустроtо
затверджених ceciT

пцiсьtсоi ради VII скликання
вlд N9

ФIрмовиЙ ьлдгlк пIдприемствА
назва гtiдприсмства та юридична i фактична адреса

Акт лъ_
дерtонтажу малоi apxiTeKTypHoT форпrи LIи тtIмчасовl cпopyllIl

м, Вишневе20_-polty

1-Ia вtаttонаНня рiшtеннЯ виl{оFIавчоГо t<oMiTeTY ВишгtевоТ MicbKoT ради вiд
), у присутllост1м

KoMicir'з пl4таI-1ь
(назва ком iciT)

;;;;-;;,;;;;"I.".".;.""oyo, u', об'с*та зовнiшньоТ реклами вiд електоропостачагrня)

Сr,".. ЫОЪ-i;"*";ГрБ;;, ;^, "l-""д."" д*,""-r- ^*-Т 
архiтектурно'iформи, тим,lасовоj

"nupyo" 
,l1,I об'скта зовнiLtlньоТ реклами та його вивезення)

3, Пiдстава деi\4оl]та)I(у iчtалоj' apxiTeKTypHoT форп,tи, тимчасовоТ споруди чи об'скта зовt-liшньоt' реклами,

4. Длреса l]озташування пцалоТ apxiTer<Typr;oi форми, тимчасовоТ споруди чи об'сtt,га зовнiшньоТ реI(лами

5. Власцик (t<ористувач) малот apxiTet<Tl,pt,toT сРорми, тимчасовот споруди чи об'скта зовнiullльоТ реl{лами,

6, ЗoBHitlt-li озljаки малоТ apxiTet<TypHo'i форми, тирtчасовоi споруди чи об'еttта зовнiшньоТ рекл ам и,

7. ФотосРiксаt{iя додасться

8. I]исновоtс KoMiciT

(назва графiчного матер iалу)



голова ком icij

члеtlи koпticil'

[1редставник IоридиtIноТ особи
чи (liзичноi'особи (у p*i присутностi)
Свiдки деl\4онтall(у

Сеrсре,гар пticbKoT рали С. В. Пишнир1



Аналiз реryляторного впливу
проеIсту рiшення Вишневоi MicbKoi ради

<fI po з атвердження fIр авl.лл бл агоустр0I0 теритOрii MicTa Вишнев е>> (далi-Аналiз)

дналiз розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону Украiни кПро заоади

дерхtавнот регуляторнот полiтики у сферi гOспOдарськоТ дiяльнOСТi) Та IVIеТОДИКИ ПРOВOДOННЯ

аtнzuiiз1, впливу регуля.горного акта, ,uru"рлп,"ноi постановою KaбiHeTy.MiHicTpiB ч11111лвlл t t

березriя 2004 року Nl 30В кПро за-гверд)I(ення iчIетодик проведеFILiя аFIалlзу впливу та вlдсте)кення

]Эеil,ло,,,оr"вн ocTi регуляторI] ого акта)) з i зпц iнапt и,

FIазва регуJIяторI{ого al(Trl: проеIст рiшеtlтlя Вишневоi MicbKoT рали <<Про затвердх(ення

11равил благоустро]о територiт lvr i ста В ишн еве>,

Регуляторlrlлi,l оргаlr: Вишнева MicbTta рада

Розробнl,tt( докумен,га: вiддiл обслуговування )китлового фо"ду, комунаJIьFIого

господарства, облiку, ро.полiлу житловоi плоЩi, приватизацiТ хtитла та з питань надзвичайних

ситуаuiй Виконавчого ttoMiTeTy Вишневоi Micbrcoi рали

вiдповiлальна особа: Волков Олександр Степанович

Контактний теле{lон: (04598) 5,24,05

I. Визначенrtя проб;lеми

Законопц Уrtраiни кПро благоустрiй населених пунктiв> визначено, що Правила

благоус1.ро,о'.р"'оl,iТнаселеllоГоП)/НктУ*НорМаТИВно-ПравовийакТ'яItИМУсТаНоТ]ЛюIоТЬсЯ
виlчlо ги шlодо благо 1,стро}о територ iT н аселеtл о го пун]tту,

1-Iравила розробляються tIа гtiдставi Типових правил

пункту для Bcix сiл, селиш, MicT i затверлI()+оться

благоустрою територii ттаселеного

вiдповiдгtими орI,анами пцiсцевого

самоврядуваI]ня,'на 
сьогодt-лi в MicTi дirоть Правила благоустрою територii, Правила дотримання тишl, в

гроц4адських мiсцях та паркуваFIня у MicTi Вишневому, затвердженi рiшенням XIX cecii XXIV

скликання Вишневоi MicbKbi рали вiл |7.о2,2004 року Nэ19 (далi - Правила),

LlезваiItаючи на .iислент-Ii змiни та доповнення, що вносилися до Правил з моменту Iх

шрийня.rгя, tдей норtчtативно-правовий акт мiськоi ради, на разi, н9 вiлпо1|^i::::":]_1j]::.*?:""","

гlравовiЙ базi УкраТ"", u 1-о*У об'ективнО не може регулюваТи вiднооини, якi виFIиi(ають у сферi

бrrагоустрою пr, Вишневе, таким чином, що забезпечувало б iх безумовне виi(онанI{я, KpiM того,

вбачасться за дотtiльне привести дiючi Правила у вiдповiлнiсть до Типових правил благоустроlо

територiТ населеного пу}Iкту, Lцо затверлх<енi накаЗо]чi MiHicTepcTBa регiогlального розвиттtу,

будiвниttтва та )I(итлово-комуЕального .о.полuр.'ва YKpaiH и вiд2] листопада 2017 року N93 10,

Вi,rrсутiliс"гь чi.тl<о встаIIовлеIJих правил Та HopI\4 поведiнтtи юридич}Iих та сРiзичних осiб у

cc1.epl благоустроло птiс.га, а TaKo>t( .liTKo вс],а]]овленого компЛеКСУ ЗаХОДiВ, НеОбХiДНИХ ДjIЯ

забезпечеЛ{Ilrl LIис'оТи i порядКу у Micr:i, мас своТМ наслiдttоМ вiдоутrтiсТь пiдстав для застосуванI],I

Mrip алплiгliстратL{вI-Iого впJIиву I1o поруLшItикiв у сферi б,liагоустрою ,га немо>lсливiсть притягFIенtlя

до адплiгliстратлtвноТ вiдповiда:rьностi,
визгtачетli проблеми справляiоть негативний вплив, перш за все, на мешканцlв та I,остеи

MicTa, яки]\4 tIe забезпе.ryСться повнОю мiроЮ сприятлиВе длЯ rкиттедiяльностi середовище, а Tal(o}It

на суб'сtстiв господарIова!Iня) оr,"п,t у"r,пЙrоarо.о есРективне здiйснення господарськоi дiяльностi,

Llемоlкливiari poau'oauur"o цiеi проблеми за допомогоIо ринкових механiзмiв або ,lигtних

закоlIодавЧих та нормативно-правових aKTiB вищих органiв дерх<авноТ влади, пов'язана iз тим, п{о

icHye пряма вказiвка зат(ону на необхiднiсть розв'язання подiбних проблем саме за допомогою

прийгtяття регуляторних aKTiB,

розроблений проект регуляторного акта дасть мохшивlсть:

- прI4вес'и у uiлпоuiд,,,l"ru до норм чинilого законодавства УIсраiilи. l(оLIкретизувати та

систематизуI]ати nonnr,,a,ur,r, Правил tцодо: порядку здiйснеtttlя благоустрою та утримzlння
.rерtатtlрiЙ об'ск,гiВ благоус1,рсllо; впоI]я}lкуван}{я територiЙ пiдприсмств, )/cTaI{oB, органiзацiй та

]]изFIаLIеI]н'I ]vе)I( у.гl]имання гIриJIеI,Jtих до них,гериторiй;утримаFII]я зелеr{LIх Liасал)I(ень; утри]иання

пцiсць j\,Iасового вiдпсlчинку населеLlня, правил використання об'сктiв б:rагоустрою власниками
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(налехtt-тими 1{ористувачапли) транспорту" ,u:обл|в; лолерхlання тишi в громадсьttих мiсцях;

тримання тварин; обов"'язкiв ,р"д"ч""х та фiзичн"i,:л._1б U{одо благоустрото MicTa,

- встанOвити: пOрядOк рOзм1Ill9ння малих архiтектурних форм, тимчасових споруд, правила

розмit-тденгlя зовгliшrньот реклами, вивiсоtt .га iнформацiйних табличоlt, обме>ltення ш{одо курlння у

громадсы(их мiсцях, зuiлrнення земельних дiляноlс, що занятi без правових пiдстав та демонтаж

,гимчасовi4х споруд, I\4аЛИх архlтеItтурних форм та об'сктiв зовнiшrньоТ реклами; порядок

здiйснегtня контролIо та притягнення дЬ'uiдпоuiд-u"остi за порушення у сферi благоустрою,

OcHoBHi гр)/1lи (пiлгрупи), на якi проблема справляс вплив:

II. Щiлi регулIоваrIня
ОсгIовrtими l{i;tями прийнятr,я рогуляторного акта е удосконалення нормативнl;l_|1l""о'о

РеГlirlruu,_,,,О вiдносигi у сферi бла.оусrроЮ MicTa, IIаJIе)(ного утримання та рацlонального

викорис.гаItня його теритЬрiТ, забезпече.tня чистоти та порядку в MicTi,

III. ВlлзначеI{ня та olIiHKa альтернативних способiв досягненI{я цlлеи

1. Визгiачення альтернатив}Iих способiв

Опис альтернативи

пи (пiдгрупи

Д.рп,uuu (кlp"ropi*oru .ро*uд,
Суб' еlсти господарIовзцrlд
У тому чис;ri суб'екти малого

пiдпlэиспrrтицтва

,r,"r"r" без змiн чинне рiшення XIX сесii

XXIV сI(ликанFIя Виiпневоi мiсьttоi ради вiд

11.О2.2ОО4 року N919 <Про встаI]овлення

Правил благоустроiо територii, Правил

дотриманно 114TTTi,. в громадських мiсцях та

llаркуваI{rIя у MicTi Вишневому>

Вид альтернативй
Альтернатива с неприйнятI-IоIо, ооttiльки не

забезпечус досягнення гtоставлелtоi мети, У

дitочих Правилах iснують полох(ення, якl не

вiдповiдають нормам чинного законOдавства, У
p;i збережJння чинного механiзму

регулювання) залишаються недостат}iLо

врегульова}{им питаF]ня здiйснення благоустроlо

та утримання територiй об'ектiв благоустроло;

впорядкування територiй пiдприсмств, ycTa}IoB,

органiзаlriй та прилеглих до л{их територiй;

утримання зелоних насаджеFIь; розмiшення
малих архiтектурних форм, тимчасових споруд,

використання об'ектiв блrагоустрою вJIасниl(ами

транспортних засобiв; розмiщеt-тгtя зовгtiшньот

ръоrru*r, вивiсок та iнформацiйних табличок]

l Додержання тишi в _громадських 
мiсцяLх,

тримання тварин; обов'язкiв юридичних та

4ii.ru"r" осiб щодо благоустрото MicTa,

здiйснення контролю та притягнення до

Ыдпоulд-ьностi за порушепня у сферi

благоустроtо

вiдмовитись вiд
за органами мiсцевого самоврядуваLIня

IloBHoBa}KeHb l]-lодlо встановJIенLIя вlдповlдно ло

законодавства правил з питанl) благоустрою

тOритOрiт населе1-1ого пунI(ту, забезпе,lення в

Llьому LIистоти 1. порядку, додержання титпi в

громадських мiсцях, за порушен]]я я](их

передбачено адмiнi внy вiдповiдальгiltц
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(пункт 44 cTaTTi 26 Закогlу Украirrи кПро
Mtiсцеве самоврrIдуваIIня в Украiгri>),

'Гретя аJIьтернатива

рiшет-rня Виlшневоi
затверд)кення Правил
MicTa Вишrневе>

прийняти прOект

MicbttoI ради кПро
благоустроrо територii

Прийняття прO9кту рlш9ння дOзвOлить прив9сти

у вiлповiлнiсть до норм чинного закоFIодавства

УкраТни, конкретизувати та систематизувати
положення Правил rrlодо: порядку здiйсненняl
благоустрою та утримання територiй об'сr<,гiв

благоустрою; впорядкування територiй
пiдприемств, установ, органiзацiй та визначення
меж утримаFII-Iя прилеглих до них територiй;

утримання з9лених насаджень; утримання мiсць
масового вiдпочинку населення, правил
використання об'сктiв благоустроIо власниками
(налехtними користувачами) транспортFIих
засобiв; додер)Itання тишi в громадських мiсцях;
тримаFIня твари}I; обов'язltiв юридичних та

фiзичних осiб rцодо благоус,гроlо MicTa, а Tal(o)I(

I]становити: порядок розмiщенгIя N4aJII,IX

архiтектурних форr, тимLIасових споруд,
правила розмiщегтгтя зовнirпньоi реItлами,
вивiсоt< та iнформаuiйних табличоlс; порядок
здiйснетrня контролю та притягнення до
вiдповiдальгlостi за порушення у сферi

благоустрою,

2, Оцirrка вибрагтих альтерFIативних способiв досягl-лення цiлей,

Оцiнтса впливу на сферу iHTepeciB мiсцевоi влади

I}ил альтернативи Вигоди Цgщgдц_
11ерrша альтерIJатива не
перегляl(ати та залиlлити без зпцiгt

l-iи}Iне рilлегtня XIX сесii XXIV
склиI(аFIIIя Вишневоi MicbKoT рали
Bizi 11.02.2004 року Ns19 Kllpo
встановлення Правил благоустроlо
теlэиторii, Правил дотримання тишi,
в громадських плiсцях та
паркуваIIIJя у плiстi Вишневому>

Вiдсуттлi Вiдсутнi

Друга алI)терIlа:гива - вiдмовитись
вiд регулlованI]я,

Вiдсутнi Вiдсутнi

'Гретя альтерI]атива прийняти
проек,г рiшент-lя Вишневоi MicbKoi

ради KI-Ipo затверджеII}tя Правил
благоустроtо теlэиторiТ MicTa
l]ишгIеве>

Реалiзацiя закрiплених за

органами мiсцевого
самоврядування делегованих
повЁIоважень щодо встановлеFIня
вiдповiдгто до закоL{одавсl,ва
правил з питань благоустрото
,гериторiТ населеного пункту,
забезпе.Iення в ньому чистоти i

порядку, додерх(ання т,иtlti в

гротi4адських мiсцях, за
]]орушення яi(их передбачено
адмriнiстративну вiдповiдальнiот1

Вiдсутнi,
осtсiльlси реалiзаiliя
акта FIe потребус
додаткових
матерiальних та iнших
витрат



(п),1-1к,l,

Украiни
44 cTaTTi

<Про
26 Закону

мiсцеве

сам вання в У

OiiilTKa впливу гIа сферу iHTcpeciB гроlчIадr]гI

Оцiнка ]]пливу на сферу iHTepeciB суб'сIстiв господарювання

показнiаtt Великi Середнi Малi MiKpo питома вага
групи у

загальгтiй
кiлькостi,
вiдсоткiв

Загальна tсiлькiсть суб'сктiв
гос1l одарюван FI'I, одиниць

i00

Ki;lbKicTb суб'сктiв
госllодарювання, rцо пiдпадають
пiд дiто рогулюваFIня, одиниць*

," Пiл дirо регулrоБагlllя ltо?кt{ого оl<ремого роздiлу регуляторного акту пiдпадае рiзна кiЛьl<iсть

суб'ектiв господарюванI-tя, а тому визначити питому вагу суб'сктiв малого пiдприемництва у iх загальнiй

t<iлt,t<остi Lle с мо)I(ливим.
враховуючи, що на даний час okpeMi господарськi та адмiнiстративнi вiдносини

регулюiотьсяt дiючиьаи Правилами, затверджеFIFIя проекту Правил у новiй релакuii пlас на MeTi

приведе[II]я дiто.тих положень у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства Украiни, Тх

I(оLII(])етизаriilо та систематизацiю, а також беручи до уваги, rцо пiд лilо регулlовання ко)кного

Оl(РеI\4ОГо 1lоз;tiлу регуляl,оl]]-lого акту lliдпадас рiзна KiлbKicTt суб'сктiв господарювання i,

вiдповiдгtо. IJI4зI-IаLI]4ти питому вагу суб'сктiв малого пiдприсмниц,гва у Тх загальнiй кiлькостi не е

N,Iо)l(JIИВ14i\4, здiйсtrенгlя розрах)iнI(у витрат на запровад)Itення державного регулювання для

суб'сктiв ]\4алого пiдпрlасп,Itlиu,тва (тесr,малого пiдприсмництва) не гIроводиться.

Вид альтерI{ативи Вигоди Витрати
Вiдсутнi Вiдсутнi

Вид альтернативи Вигоди Витрати

11ерша альтерl{атI4ва - не переглядати та
залишити без змiн чинне рiшет+ня ХIХ
ceciT xxlv скликання Вишневоi Micbttoi

ради вiд |1 .02,2004 рOку Ng19 кПро
встановлеFIня Правил благоустрою
територii, Правил дотримання тишi, в

гроI\4адських мtiсцях та парк)iвання у MicTi
]Зи тttгтевомl,>

Вiдсутнi Вiдсутнi

Вiдсутr-ri Вiдсутнi

'Гретя альтернатива прl,тйгtяти проект

рiшенгlяt Вишrневоi MicbKoT ради Kllpo
заIверд)кеI]ня Правил благоустрою
тери,rорiТ MicTa Вишневе>

Покращення благоустрою мiських
територiй, екологiчного,
санiтарного стану та естетичного
вигляду MicTa, пiдвишення рiвгtя
чистоти та порядку в MicTi,

створення бiльш сприятливого для
lIситтсдiяльrтостi та благополуччя
населення середовища

Вiдсутrri



ГГrV-.Йr7пi"* Ё"Йпевоi MicbKoi рали вiл
11 .о2.2004 pol(y }l91 9 Kllpo встановлення

Гlравил благоустрою теритOрii, Правил

дотримання тишi, в громадсьttих мiсцях та

папкvвання ч MicTi Вишневому>
Вiдсутнi Вiдсутнi

'Гретя альтернатива прийняти проект

1эiшення Вишневоi мiськоi ради кПро

затвердженьiя Правил благоустрою територii

r,IicTa Вишнсвg>

встановлення бiльш
чiтltих вимог до
суб'сктiв
господарювання
сприятиме
ефетtтивнiшому
здiйсненнtо iх
дiяльгtостi,
забезпечить
добросовiсну
tсогtкуреltцiю у
сферi L{адання

послуг, торгlRлl
тощо

Вiдсутнi

Витрати вiдсутнiI-Ie переглядати та залишити без

скликання Вишневоi мiськоi ради
встановлення 11равил благоустрою

змiн рiшення XIX cecii XXIV
вiд 1'/,02,2004 року NЪ19 кПро
територii, Правил дотриман}Iя

типli, в громадських п,tiсцях та па вання у MicTi Вишневому>

нативами

ДругаальтерIIатива jцщ!ёцти9L l!ц лювання.

г-lриишяти проект рiшrення Виlт-lтtевот Micbkoi рали кпро затверд)i(ення Витрати вiдсутнi

Цдgщ n Фц r9у9ц9ýл!gl9рrl}! 9]n Цщц!_ед}

iлеliIY.BerбinнайбiльшroIIT.I'{МаЛЬнoгoаЛЬTеРI{аТI{B
Р ей,гиtл г Резl,л oruт" BHocTi (досягн ення цiлей

пiд час вирirшегtня проблеми)
Бал

результа-
тивностi

(за 4-
бальною
системою
оцiнки)

Itоментарi щодо гIрисвосння
вiдповiдного бала

11ерша аJIьтернатива - нс IIсрегJIядати та

залишити без змiн рiшення XIX cecii ХЮV
склиl(ання Вишневоi MicbKoT ради вiд
11.02,2004 року N919 <Про встановлення
Правил благоустрою територii, Правил

дотр]4N4ання тиrlri. в громадських мiсцях та
Il 2] l]кчва ]] I-I я r, пц i с-г i i] и шt t,t ев oMt v>>

1 Залишаються недостатньо
врегульованими деякi питання

здiйсi;енняt благоустроrо,
забезпечеl{ня чистоти та порядку у

пriстi ВиrlrlIеве, а також
гlевiдповiдt-l icTb оttремих поло)I(ень

чингtiй заI(оFIодlавчiй базi Украirти

1 Щiлi прийняття регуляторного
акта FIe будуть досягнутi.

'i'ретя альтерIlатива прийняти IIроект

рiшенгlя Вишт,lево[ pticblcoT ради <Про

затверд)кеl{ня Правил благоустрою
теtэитоtэii MicTa В ишt-lеве>

4 Прийнятт,я проекту рiшення е

сдиним способом досяг}теFIня

цiлей та розв'язання
вищезазначе}Iих проблем.

5

Сума витрат, гривеtIь

Витрати вiдсутнi



11ерша альтернатива не

переглядати та залиIrrити без

змiн рiшенrrя XIX ceoii XXIV
скликання Вишневоi мiськоi

рали вiл 17,О2.2004 porry Nч19

кПро встановлення Правил

благоустрOtо тсритOрl1,

Правил дотримання тишi, в

гl)омадських пцiсцяtх

паl]куванI{я },

вiдповiдного
мiсця

альтерi{ативи у

рейтингу

Вiдсутнi Вiдсутнi Такий
альтернативний

BapiaHT не змiнюс
ситуачiто. Yci

проблеми
залишаIоться

Вiлсутнi Вiлсутнi Такий
альтернативний

BapiaHT tle змiнюс
ситуаuiю та

залишае проблеми
не вирiшеними.

Прийнятt,я

рогуляторного
aI(Ta дозволить

вирiшити
визна,тенi

проблепли та

лосягти
задекларованi

цi"гIей,

'I'ретя альтер}Iатива
прийняти проект рiшення
ВишневоТ MicbKoT ради (Про

затвердження Правил
благоустрою теlэиторiТ MicTa

Вишневе>

Забезпе.Iення бiльш
сприятливого для
lкиттсдiяльностi
територiальноi
громади MicTa
середовища,
пiдвишlеl-tня

ефекr,ивностi
дiя,цьнос,гi суб' cKTi в

господар]ованI Iя

У разi прийняrгя
проекту

регуляторного акта
територiальна

громада, суб'екти
господарювання та

громадяни не

нестимуть tliяких
MaTepiarrbl{иx та

iнших витрат

Рейтинг Аргументи п{одо переваги
обраноi альтернативи /

причини вiдмови вiд
альтернативи _

Оцiнка ризику
зовнiшi-tiх чигlгtикiв на

дilо запропоtIованого
регуляторного акта

Пр"йчrоr" проект Вишневоi мiсьtсоi ради
<<Про затвердження Правил благоустроtо

-or"r"-nni j' l,ri с,тя RитттнеRе)

Запропонований проект

рiшення розв'язус
визначенi пр!ýд9I",LI _

зовнiшнi чинники
вiдсутнi

Ситуацiя залишасться без

змiн, проблема не
вирirшусться

Зовнiцrrтi LIиFI}Iики

Bi;lcyTHiНе переглядати та залишити боз змlн 
l

чинне рiшення XIX cecii XXIV 
l

сIшикання Вишrневоi MicbKoT ради вiд 
l

1,1,02.2004 року }lэ19 кПро встатловленl,tя 
]

J-Iравил благоус,гlэоlо,гериторiТ. Правил

,1отрi4]\,1аl]ня Ti,tttтi, в гроN4адських мiсцях

_цдпцsуцqщху_щ19]r_Р:ддцеэgцу]L_
Вiдмовtатись вiд регулюваFIня Ситуашiя залишаеться без

змtiн, проблема не

вирiшусться

зовнiшrri чинники
вiдсутнi

V. Механiзм та заходи, яlсiзабезпечать рOзв'язання визначенOi прOблсDlи

Проек.r рiшення приводить у вiдповiднiстi до норм чинного законодавства Украiни,

конкре.Iизус та систематизуе положення Правил щодо: гrop"o1l 
_,лliйснення 

благоустрою та

утриманнЯ територiй об'етiтiВ благоустрою; впорядкуванFIя територiй пiдприемств, установ,
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оргаFIiзацiй та визначення меж утримання при'еглих до них територiй, утримання зелених

насад)I(еlIь; утримання пцiсць N4асового вiдпочинку населення, правил використання об'ектiв

благоустрою власниками (налепrпrrr'^порriiуuuпuйи; транспортних засобiв; додер)кання тит-пi в

гроN4адських мiсцях; тримання,твариi]; .б?: 1-ii:|:1*"1i y9':1:::::'i9 i:|'"j.::'JТРOЮ
MicTa, а також визначае органlзацlйно-правовi засади; порядку розмiщення малих архlтектурних

форм, тимчасових споруд, правил роr*i*.rrпя зовнiшНiОТ РеКЛаМИ, ВИВiСОТt Та iНфОРМаЦiЙНИХ

табли.тоtt; поряд(у здiйснення контролIо та притягнення до вiдповiдальностi за порушення у сферi

благоl'стрg}о, _r ^^*^---.--, i,,,ьлл*,rlооЕцо гпп]\fяпс
щля впроваджgння регуляторного акта необхiдно забезпечити iнформування громадськост1

про його вимоги регуляторного aiffa шIляхом оприлюднення його в друкованих засобах масовоТ

iнфоршrашii та прOв9д9ння iнформашiйно-роз'яtснЮваЛЬНОТ РОбОТИ ОРГа}IОМ МiСТ]еВОГО

самоврядуванлIrl,

VI. оцiнrса BI,IKO}IaHHrI в[Iмог регуляторного акта зале}кно вiл pecypcitl, яtсtлмl,t

розпоряtд)I(аIоться оргаI{I{ вI{I(оIIrlвчоi влад1,1 чи оргапрI мiсцевого самовр,IдуванIIя, фiзичнi та

,орlчл,лпt,iособи,яtсiповиннiпровадrкуВаТI{абовиt<онуВаТрlцiвимоги
запропогlований проект регуляторного акта не передбачас бюдrкеттлих витрат на

адп,ririiс,r"руванI-Iя регулюванI-Iя ДЛя суб'ектiв великого, середнього або малого пiдприсмництва,

VII.обгрУIlТ)/ВанняЗаПроПOноВаноГосТрокудiiрегуля]ГорноГоакТа
Строк /:iT цього регуляторrоrо uiru - необмехtений, з моrrсливiстю внесенFIя до нього змlн,

ЗмiниДореГУЛяТорноГоактабУдутьВносиТИсяпiоляВнесеннЯвiДповiДнихзмiнДо
законодавства Укратни та у разi потреби за пiдсумками аналiзу вiдсте>ltення його результатlт.",]],

Переглял положень регуляторного акту, його скасування, визнання таким, що втратив tlиннlсть, чи

вI]есення до нього змil.т здiйспrоuur"*Ёr".о у вiдпЪвiдностi до вимог Закону Украiни кПро заоади

дерхtавноТреГУЛяТорI-IоТполiтиtсиУсферiГосПоДарсЬкоiдiяльностi>.

VlIt.Вl'lзr{аЧеIIняпоlсазrl1,It<iВреЗуЛьтативностiдiiрегуляТорI]оГоакта
У резуль,гатi впровадже}Iня регуляторЕIого акта буле лослiлх(уRатись та вивчатися:

- piBeHb поiнфорrrлованостi Ьуб'ектiв господарювання та фiзичl,тих осiб з основних

поло)l(еl{ь регуJIяторнOго ai(Ta;

_ кiлькiсть сl(JIадеI]их протоI{олiв про адшriнiстративtli гIравопоруш]оння;

- lсiльltiСть звернень громадяFI з приводу порушення Правил,

IX. ВрrзначеI{нrI заходiв, за допомогоIо яItих здiйснюватиметься вiдстеження

результатlлвностi дii регуляторного акта

Стосовно цього регуляторного акта буде здiйсt,тюватись базове, повторFIе та перlодиаI}I1

iзiдотеlкеtlНя у межаХ cTpoKiB, установлених статтею 10 Закону Украiни кПро засади дерхсавноi

регуляторноi полiтики у Ьберi господарськоi дiяльностi), 
TTTrn/ пАг\/по.глпни^,{

Базове вiдстеженн о бiд" здiйснюватись до дня набрання чин}Iостi ЦИМ РеГУЛЯТОРНИМ аКТОМ З

метою оцit-tltи 
"rurry 

суспiлъних вiдносин, I]a врегулювання яких спрямова}Iа дiя aTtTa,

Гlовторне uiд".'"*"н,1я здiйсl-tюватLlметься через piK пiсля набрання чиltltостi LlиМ aI(ToI\4, але не

пiзнiruе HirK через два роки,
11ерiоличгri вiдстеrtсенlтя здiйснюватимуться раз на Ko)l(H1 три

вико IJ ан I]я заходi в з повторI-Iо го вiliс,rежегт ня,

I-I ачальни tta вiддi rr),

обс;tугоrзуваI-I}{я )l(итлового сРонлу,

кому}IаJiьI]ого господарства, облiку,

розuOдiлу litитловоТ площi,
приватизацiТ lttитла та з питаIlь

надзвичайних ситуацiй

I)оl(и гIоLlи!lалоLI]4л з лIlrI

о.С,Волков


