
                                                            УКРАЇНА                                                     

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від __________________№ _______ 

м.Покровськ 

 

 

Про затвердження нової Схеми санітарного  

очищення міста Покровська Донецької  

області 

 

 

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення 

утримання міста в належному санітарному стані, зменшення негативного плану відходів на 

довкілля та здоров'я населення, відповідно до пункту «б» статі 21 Закону України «Про 

відходи», статей 4, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів 

України від 10 грудня 2008 року № 1070, наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 р. № 57 «Про 

затвердження Порядку, розроблення, погодження та затвердження схем санітарного 

очищення населених пунктів», керуючись підпунктом 15 пункту «а» статі 30, частиною 

першою статті 33,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

 

ВИРІШИВ 

 

1. Затвердити нову Схему санітарного очищення міста Покровська Донецької області. 

 

2. Затвердити технологічну схему роздільного збирання № 2 твердих побутових 

відходів, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 01.08.2011 № 133. 

3. Виконавцю послуг з вивезення твердих побутових відходів м. Покровська 

забезпечити комплектацію сміттєвих майданчиків трьома видами контейнерів: змішані 

відходи; відходи вторинної сировини; полімерні відходи. 

 

4. Рішення виконавчого комітету № 36 від 16.02.2017 «Про затвердження схеми 

санітарного очищення міста Покровська Донецької області» визнати таким, що втратило 

чинність. 

5. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Луганського А.О. 

 

 

Міський голова   Р.Требушкін 

 

 

 



Пояснювальна записка до схеми санітарної очистки міста Покровська 

На замовлення Житлово-комунального відділу Покровської міської ради товариством з 

обмеженою відповідальністю “НТФ «СТАНДАРТ»  розроблена «Схема санітарного 

очищення міста Покровська Донецької області» (далі — Схема). Схему санітарного 

очищення м. Покровська розроблено на виконання вимог Закону України «Про відходи» 

(ст.21,32), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»( на підставі пп.4 п.2 

ст.10) та відповідно до законів України “Про охорону навколишнього природного 

середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, 

державних будівельних норм та санітарних норм і правил. «Схема санітарної очистки...» 

виконана відповідно до вимог:  Наказу Міністерства  регіонального розвитку будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.08.2013р. № 395 «Про затвердження 

ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 23.03.2017 р. № 57 «Про затвердження Порядку, розроблення, погодження та 

затвердження схем санітарного очищення населених пунктів»  

Метою розробки — є впорядкування питань у сфері поводження з побутовими відходами у 

місті та зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров”я населення, 

отримання значної економії первинних ресурсів за рахунок вторинної сировини. Схема 

санітарного очищення — документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо 

черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів 

збирання, зберігання, перевезення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх 

складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності 

проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, 

їх основні параметри і розміщення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво і 

придбання технічних засобів. Основні показники Схеми розраховані на 20 років. 

Розрахункові показники Схеми, що базуються на демографічному і соціально- економічному 

прогнозах, є орієнтовними. У складі Схеми виділені першочергові заходи строком на 5 років 

(2019р.-2023р.) з визначенням орієнтовної вартості щодо їх реалізації. Санітарна очистка в 

місті здійснюється за двома схемами : -контейнерний метод – вивезення твердих побутових 

відходів від мешканців багатоквартирних будинків, підприємств, установ та організацій 

міста ; -безконтейнерний поквартирний метод – вивезення відходів від мешканців 

приватного сектору забудови.  

Функції по збору та вивезення побутових відходів в місті здійснює виконавець послуг з 

вивезення побутових відходів визначений на конкурсній основі - комунальне підприємство 

“Управління міського господарства». Збір твердих побутових відходів передбачає 

ущільнення відходів та видалення на полігон ТПВ ФОП Лейко Л.Л. Полігон по захороненню 

твердих побутових відходів розташований на землях Покровської районної адміністрації. 

Кількість відходів з кожним днем зростає. Тому найбільш ефективним засобом боротьби з 

накопиченням відходів є налагодження їх роздільного збирання. Перероблення твердих 

побутових відходів є проблемою оскільки необхідно влаштовувати сміттєсортувальні 

станції, сміттєпереробні заводи. В місті установлено 610 контейнерів для змішаного сміття; 

90 контейнерів для збору пластикових відходів, змішані відходи вивозяться 5 

контейнеровозами щоденно, крім неділі. У приватному секторі сміття вивозиться 3 

сміттєвозами, до яких мешнкаці виносять відходи на визначені графіком час. Відходи від 

прибирання міських територій загального користування вивозиться щоденно, крім неділі. 

Для ліквідації сміттєзвалищ залучаються екскаватор, трактор з прицепом та самоскид. В 

сфері управління відходами задіяно 10 одиниць техніки (ГАЗ КО-413 (2 од), ЗИЛ КО-431, 

МАЗ КО 449, МАЗ 5340 КО-449, МАЗ, МАЗ КО 437, МАЗ КО-499-33, МАЗ SCK-8, FORD 

CARGO,) та 19 чоловік персоналу. Для збору сміття використовуються металеві контейнери 

обємом 0,75 кубометрів та 1,1 кубометр. На сьогодні основним способом видалення твердих 

побутових відходів є їх захоронення на міському сміттєзвалищі. Змішані відходи – сміття, 

роздільно зібрані – ресурси. Роздільне збирання відходів- це збір відходів на місцях їх 

утворення в окремі контейнери, залежно від матеріалу з якого вони походять. До складу 

відходів входять :  папір, картон – 19,5-22,5 %;  пластмаса – 1,0-5,8 %; - текстиль 1,1-4%; - 



шкіра, гума, взуття – 2,2-6,7%;каміння, фаянс – 2,1-8,9%;- дерево – 0,75-3,5%; - кістки- 0,98-

2,3%; - скло – 1,1-5,9%;  метал – 1,2-3,4%;  харчові відходи – 6-18,1%; шлак -3,3-13,8%,  

сміття, що не переробляється, та інші відходи – 20.1%. Роздільний збір ТПВ дає можливість 

зменшити навантаження на існуюче сміттєзвалище та суттєво зменшити використання 

первинних природних ресурсів, адже 50 % відходів складають матеріали, які можливо 

використовувати повторно. Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 

здійснюється на договірній основі, шляхом укладання договорів між КП “Управляння 

міського господарства» та споживачами фізичними та юридичними особами. На 

абонентському обліку в комунальному підприємству “ Управляння міського господарства» 

перебуває 50824 абонентів, яким підприємство надає послугу по вивозу твердих побутових 

відходів, із них 583 юридичних осіб та 50241 фізичних осіб. На основі проведеного 

обстеження, а також чинних нормативних документів, виконані розрахунки фактичного 

накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) в житловій забудові та підприємствах, 

установах, організаціях міста Покровська на 2020 рік, що буде становити 237,649 тис.м3/рік. 

Відповідно до розрахунків накопичення побутових відходів розрахована необхідна кількість 

котейнерів на суму 3066,00 тис. грн.: V= 1,1 м3 – 684 од, або V= 0.75 м3 – 1003 од. 

Контейнерів для збирання вторинної сировини у разі роздільного збору ТПВ: V= 1,1 м3 – 146 

од, або V= 0,75 м3 – 215 од. Розрахована необхідна кількість транспортних засобів для 

якісного здійснення санітарної очистки та цілорічного прибирання міста на суму 22662,00 

тис. грн.. - Спецмашин та спец механізмів для транспортування ТПВ – 12 од - 

Поливомиєчних машин – 2 - Підмітально-прибиральних-2 - Піскорозкидувач- 2 - 

Снігоочищувач- 2 - Снігонавантажувач- 1 - Інша Для роздільного збирання побутових 

відходів пропонується облаштовувати сміттєві майданчики на 3 контейнери (змішані 

відходи, відходи вторинної сировини, полімерні відходи). На майдинчиках для збирання 

великогабаритних побутових відходів пропонується виділити окремий сектор для 

складування відходів електричного та електронного обладнання, які потім вивозяться на 

пункти приймання, що створені ліцензійованими підприємствами. Також можливе 

застосування мобільної пересувної системи збирання таких відходів.  

Таким чином Схемою санітарної очистки м. Покровська передбачено здійснити:  

  - досягнення 100%-ого охоплення населення та підприємств, організацій та установ           

м. Покровська планово-регулярним вивезенням твердих побутових відходів;  

- впровадження роздільного збирання побутових відходів та придбання контейнерів 

для збирання окремих компонентів твердих побутових відходів;  

- придбання контейнерів для повного охоплення населення послугами із роздільного 

збирання побутових відходів;  

- придбання контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних побутових 

відходів;  

- будівництво контейнерних майданчиків; 

 - придбання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та 

перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових відходів; 

 - заміна зношених спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та 

зберігання побутових відходів;  

- оновлення парку машин та механізмів для прибирання об’єктів благоустрою 

м.Покровська.  

 

 

 

Начальник житлово-комунального відділу                                                         О. Юзипович 



 

Пояснювальна записка до технологічної схеми №2 роздільного збирання твердих 

побутових відходів у місті Покровську 

Технологічну схему 2 використовують у разі,  коли один з видів  відходів  як  

вторинної  сировини  не  потребує додаткового оброблення і може бути окремо вивезений 

безпосередньо  на  об'єкти перероблення. 

Інші відходи як вторинна сировина, які потребують додаткового оброблення та 

доведення до певних критеріїв якості, централізовано перевозять на підприємства  

сортування  або  перероблення  твердих побутових відходів. 

Технологічна схема 2 передбачає:  роздільне збирання в одному контейнері  одного  

певного виду відходу як вторинної сировини,  у другому контейнері -  інших  відходів  як  

вторинної  сировини;  у третьому контейнері - змішаних відходів. 

За технологічною  схемою  2   на   контейнерному   майданчику встановлюють: 

 один контейнер для збирання одного певного  виду  відходу  як вторинної сировини, 

зокрема: 

або жовтий контейнер з  написом  "Полімери"  -  для  збирання  

полімерних відходів; 

або зелений контейнер з написом "Скло" - для збирання скла; 

або синій контейнер з написом "Папір" - для збирання паперу; 

 один контейнер  блакитного  кольору   з   написом   "Вторинна сировина",  

призначений  для  збирання інших відходів як вторинної сировини; 

 один чи кілька контейнерів (відповідно до норми утворення)   сірого  кольору,  

призначений  для  збирання змішаних відходів. 

 

 
 

Начальник житлово-комунального відділу                                                         О. Юзипович 

 

 


