


Кожен житель має забезпечити: Кожен житель має забезпечити: Кожен житель має забезпечити: 

Номерні табличкиНомерні таблички

Наявність та оновлення номерних табличок Наявність та оновлення номерних табличок 
на будинках, на огорожі або фасаді будинку - на будинках, на огорожі або фасаді будинку - 

для садибних ділянок та будинків для садибних ділянок та будинків 
(для безперешкодної роботи швидкої (для безперешкодної роботи швидкої 
допомоги, поліції та інших структур)допомоги, поліції та інших структур)

Номерні таблички

Наявність та оновлення номерних табличок 
на будинках, на огорожі або фасаді будинку - 

для садибних ділянок та будинків 
(для безперешкодної роботи швидкої 
допомоги, поліції та інших структур)

Договір на вивіз твердих Договір на вивіз твердих 
побутових відходівпобутових відходів

Наявність договору на вивезення побутових Наявність договору на вивезення побутових 
відходів та здійснення оплати таких послуг. відходів та здійснення оплати таких послуг. 

(Відсутність договору на вивіз ТПВ та (Відсутність договору на вивіз ТПВ та 
створення несанкціонованих смітників, створення несанкціонованих смітників, 
є порушенням Законів «Про відходи», є порушенням Законів «Про відходи», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про благоустрій населених пунктів» і тягне «Про благоустрій населених пунктів» і тягне 
за собою адміністративну відповідальність.)за собою адміністративну відповідальність.)

Договір на вивіз твердих 
побутових відходів

Наявність договору на вивезення побутових 
відходів та здійснення оплати таких послуг. 

(Відсутність договору на вивіз ТПВ та 
створення несанкціонованих смітників, 
є порушенням Законів «Про відходи», 
«Про житлово-комунальні послуги», 

«Про благоустрій населених пунктів» і тягне 
за собою адміністративну відповідальність.)

                 Благоустрій прилеглої території,                 Благоустрій прилеглої території,
  обрізка дерев і покіс трави  обрізка дерев і покіс трави

Проводити благоустрій прилеглої територіїПроводити благоустрій прилеглої території
біля своїх садиб та садибних ділянок, біля своїх садиб та садибних ділянок, 

своєчасну обрізку гілля дерев, які своєчасну обрізку гілля дерев, які 
виступають за на проїжджу частину, і виступають за на проїжджу частину, і 

своєчаснпокіс трави (висота  травостою - своєчаснпокіс трави (висота  травостою - 
не повинна перевищувати 8-10см)не повинна перевищувати 8-10см)

                 Благоустрій прилеглої території,
  обрізка дерев і покіс трави

Проводити благоустрій прилеглої території
біля своїх садиб та садибних ділянок, 

своєчасну обрізку гілля дерев, які 
виступають за на проїжджу частину, і 

своєчаснпокіс трави (висота  травостою - 
не повинна перевищувати 8-10см)

Створювати перешкоди Створювати перешкоди 
стоку води з дорігстоку води з доріг

Забороняється змінювати рівень та профіль Забороняється змінювати рівень та профіль 
прилеглих територій, тротуарів, узбіч доріг, прилеглих територій, тротуарів, узбіч доріг, 
пішохідних доріжок, велосипедних доріжок пішохідних доріжок, велосипедних доріжок 

тощо; створювати перешкоди вільному стоку тощо; створювати перешкоди вільному стоку 
дощової та талої води з проїзної частини доріг, дощової та талої води з проїзної частини доріг, 

узбіч та з тротуарів, облаштовувати клумби узбіч та з тротуарів, облаштовувати клумби 
і встановлювати бордюри на території і встановлювати бордюри на території 

комунальної власностікомунальної власності

Створювати перешкоди 
стоку води з доріг

Забороняється змінювати рівень та профіль 
прилеглих територій, тротуарів, узбіч доріг, 
пішохідних доріжок, велосипедних доріжок 

тощо; створювати перешкоди вільному стоку 
дощової та талої води з проїзної частини доріг, 

узбіч та з тротуарів, облаштовувати клумби 
і встановлювати бордюри на території 

комунальної власності

                Проводити роботи на територіях                 Проводити роботи на територіях 
           комунальної власності без дозволу           комунальної власності без дозволу

Забороняється проводити на території Забороняється проводити на території 
комунальної власності роботи щодо комунальної власності роботи щодо 

прокладення інженерних мереж прокладення інженерних мереж 
(водопровідних, каналізаційних, газових, тощо), (водопровідних, каналізаційних, газових, тощо), 

без відповідного дозволубез відповідного дозволу

                Проводити роботи на територіях 
           комунальної власності без дозволу

Забороняється проводити на території 
комунальної власності роботи щодо 

прокладення інженерних мереж 
(водопровідних, каналізаційних, газових, тощо), 

без відповідного дозволу

Розміщення самовільної Розміщення самовільної 
реклами і виносної торгівліреклами і виносної торгівлі

Забороняється самовільно встановлювати Забороняється самовільно встановлювати 
рекламні конструкції, робити написи, рекламні конструкції, робити написи, 

наклеювати оголошення тощо,наклеювати оголошення тощо,
 у не визначених спеціально для цього місцях;  у не визначених спеціально для цього місцях; 

Забороняється здійснювати виносну Забороняється здійснювати виносну 
та сезону торгівлю у  невстановлених місцяхта сезону торгівлю у  невстановлених місцях

Розміщення самовільної 
реклами і виносної торгівлі

Забороняється самовільно встановлювати 
рекламні конструкції, робити написи, 

наклеювати оголошення тощо,
 у не визначених спеціально для цього місцях; 

Забороняється здійснювати виносну 
та сезону торгівлю у  невстановлених місцях

При вигулюванні собакПри вигулюванні собак

Забороняється вигулювати собак без Забороняється вигулювати собак без 
поводків і намордників; Відвідувати з поводків і намордників; Відвідувати з 

собаками заклади;Вигулювати собаками заклади;Вигулювати 
собак на дитячих майданчикахсобак на дитячих майданчиках

При вигулюванні собак

Забороняється вигулювати собак без 
поводків і намордників; Відвідувати з 

собаками заклади;Вигулювати 
собак на дитячих майданчиках

Поводження зі сміттямПоводження зі сміттям

Забороняється складання та вивезення Забороняється складання та вивезення 
у не визначені для цього місця, сміття,у не визначені для цього місця, сміття,
 будівельних та промислових відходів,  будівельних та промислових відходів, 

гілок, опалого листя, бур’яну на пішохідну, гілок, опалого листя, бур’яну на пішохідну, 
проїзну частини, зелені смуги та узбіччя проїзну частини, зелені смуги та узбіччя 
вулиць, на території населених пунктів вулиць, на території населених пунктів 
в річки, схили і спуски до них, в місцях в річки, схили і спуски до них, в місцях 

масового відпочинку, лісосмугах.масового відпочинку, лісосмугах.

Поводження зі сміттям

Забороняється складання та вивезення 
у не визначені для цього місця, сміття,
 будівельних та промислових відходів, 

гілок, опалого листя, бур’яну на пішохідну, 
проїзну частини, зелені смуги та узбіччя 
вулиць, на території населених пунктів 
в річки, схили і спуски до них, в місцях 

масового відпочинку, лісосмугах.

Спалювання рослинності Спалювання рослинності 
та  відходівта  відходів

Забороняється спалювання гілок, опалого Забороняється спалювання гілок, опалого 
листя, бур’яну, твердих побутових відходілистя, бур’яну, твердих побутових відході
в, будівельних та промислових відходів на в, будівельних та промислових відходів на 
території населених пунктів (за порушення території населених пунктів (за порушення 

передбачена адміністративна передбачена адміністративна 
відповідальність згідно ст. 77(1) Кодексу відповідальність згідно ст. 77(1) Кодексу 
України про адміністративні порушення, і України про адміністративні порушення, і 

тягне за собою накладення штрафу)тягне за собою накладення штрафу)

Спалювання рослинності 
та  відходів

Забороняється спалювання гілок, опалого 
листя, бур’яну, твердих побутових відході
в, будівельних та промислових відходів на 
території населених пунктів (за порушення 

передбачена адміністративна 
відповідальність згідно ст. 77(1) Кодексу 
України про адміністративні порушення, і 

тягне за собою накладення штрафу)

Забороняється:Забороняється:Забороняється: Забороняється:Забороняється:Забороняється:
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