
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 51 

від 25 травня 2017 року  

м. Заставна 

 

Про затвердження схеми  

санітарного очищення території м.Заставна 

 

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про відходи», наказу  

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України № 6 від 10.01.2006 року «Про затвердження Рекомендацій із 

розроблення схем санітарної очистки населених пунктів», керуючись  статтею 

30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Заставнівської міської ради –  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити схему санітарного очищення міста Заставна (додаток №1). 

2. Затвердити графічну схему санітарного очищення міста Заставна 

(додаток №2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 

 

Міський  голова                                          Радиш В.Й. 

         

                                                 

 

 

 

 



Додаток  №1 

до рішення виконавчого комітету   

№ 51 від 25 травня 2017 року 

 

Схема санітарного очищення території м. Заставна 

1.Вступ 

Схема санітарного очищення міста є документом, в якому визначена 

потреба впровадження засобів механізації сучасного технічного рівня та 

оновлення парку сміттєзбиральних машин, контейнерного господарства, 

впровадження сучасних підходів та технологій в сфері поводження з 

побутовими відходами. 

 

1.Природно-кліматичні умови 

Місто Заставна являє собою компактний житлово-промисловий комплекс. 

Розташоване на південному заході України за 75 км від румунського кордону. 

Місто достатньо забезпечене місцями масового відпочинку населення: два 

парки відпочинку, сквери, 8 ставків, з півночі на південь протікає р. Совиця . На 

території міста розташований дендропарк. Заставна — провінційне, але сучасне 

містечко. 

У Заставні діє музична, спортивна, художня школа, гімназія, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, а також професійно-технічне училище, 

яке готує бухгалтерів, кухарів, столярів, трактористів, автослюсарів та ін. 

Життя міста кипить навколо центральної площі. Тут зосереджені основні 

об'єкти життєдіяльності: ринок, кафе, бари, ресторани, готель, універмаг тощо. 

А також багато фонтанів, які функціонують на великі свята. В місті активно 

будуються нові кафе, бари, ресторани, магазини та просто житлові будинки. 

Заставну в північній частині перетинає одноколійна Львівська залізнична 

магістраль Веренчанка-Вікно, якою вивозиться сільськогосподарська 

продукція. Через місто проходять автошляхи обласного та районного значення. 

Чисельність населення станом на 1.01.2017 р. становила 7,898 тис. чоловік. 

 

2.Сучасний стан і перспективи розвитку населеного пункту 

Загальна площа земель Заставнівської міської ради складає 3571,5 га, в 

тому числі територія міста становить, по звітності, 1010,7 га, за межами міста – 

2560,8 га, з них – 223,0 га належать громадянам, 115,06 га – землі житлової та 

громадської забудови, 12,80 га – землі природоохоронного призначення, 187,4 



га – землі водного фонду (річка Совиця та 6 ставків, які використовуються для 

рибоводства), 32,5 га – землі запасу міської ради.  

Житловий фонд міста становить 234,65 тис.кв.м загальної площі, в тому 

числі державний і відомчий сектор — 51,92 тис.кв.м, у приватній власності — 

182,73 тис.кв.м. Середня житлова забезпеченість 22,78 м² на одного мешканця. 

Місто має централізоване водопостачання. Комунальне підприємство 

Заставнівське ЖЕУТВЗ експлуатує 17,3 км водопровідних і 2,5 км 

каналізаційних мереж, 2 резервуари чистої води об'ємом 750 м3 і 1000 м3, 8 

пожежних гідрантів, 1 каналізаційну насосну станцію, комплекс очисних 

споруд каналізації повної біологічної очистки потужністю 7,0 тис.м3/добу. 

Джерело водопостачання – КП «Чернівціводоканал». Теплопостачання міста 

здійснюють 3 котельні, із них 1 котельня ПП «НадПредтеплосервіс» та 2 

котельні бюджетних установ. Загальна встановлена потужність котелень — 

43,4 Гкал/год .Паливо - газ, тверде. Загальна протяжність теплових мереж в 

каналах в двотрубному виконанні 19,3 км. Система теплопостачання закрита. 

Теплоносій - гаряча вода 95-70°С. 

Опалення житлових будинків садибної забудови передбачене від печей на 

твердому паливі (вугілля) та від опалювального обладнання, працюючого на 

газовому паливі. Теплопостачання окремих громадських та окремих квартир 

багатоповерхових житлових будинків передбачене від індивідуальних газових 

котлів. 

3.Аналіз сучасного стану санітарної очистки та прибирання 

населеного пункту 

Санітарна очистка в місті здійснюється за двома схемами: 

- контейнерний метод – вивезення твердих побутових відходів від 

мешканців багатоквартирних будинків, підприємств, установ та 

організацій міста; 

- поквартирний  метод – вивезення відходів від мешканців приватного 

сектору забудови.      

Функції по збору та вивезення відходів в місті покладено на комунальні 

підприємства КП ЗМР «Благоустрій плюс», Заставнівське ЖЕУТВЗ, а також на 

фізичну особу-підприємця Лук’янчук Р.В. Відходи від прибирання міських 

територій загального користування вивозяться щоденно, крім суботи та неділі, 

1 вантажним автомобілем та трактором. Заставнівське ЖЕУТВЗ вивозить 

відходи від багатоквартирних будинків та підприємств міста, а фізична особа-

підприємець Лук’янчук Р.В. – переважно від приватного сектора. На 

сміттєзвалищі працює один бульдозер. У сфері управління відходами задіяно 7 

одиниць техніки та 18 чоловік персоналу. 



Для збору сміття використовуються металеві та пластикові контейнери 

об’ємом 0,75 кубометрів та 1,1 кубометр. Збір сміття здійснюється щоденно, 

вивіз сміття проводиться по графіку.  

Сміттєзвалище обслуговує КП ЗМР «Благоустрій плюс». Для цих потреб 

утримується доглядач сміттєзвалища, бульдозерист та гусеничний бульдозер 

ДТ-75.  

На сьогодні основним способом видалення твердих побутових відходів є 

їх захоронення на міському сміттєзвалищі. Міське сміттєзвалище 

експлуатується з 1989 року, площа 1,4 га. 

Розміщення твердих побутових відходів проводиться на сміттєзвалищі 

згідно паспорта місця видалення відходів. На ньому складуються та 

проводиться захоронення твердих побутових відходів 4-го класу КП ЗМР 

«Благоустрій плюс» та самовивозом підприємствами, організаціями та 

приватним сектором. 

На сміттєзвалищі запроваджений облік прийому та складування ТПВ, 

ведеться щоденне розрівнювання, ущільнення та періодичне присипання їх 

шаром ґрунту. Кількість відходів з кожним днем зростає. Тому найбільш 

ефективним засобом боротьби з накопиченням відходів є налагодження їх 

роздільного збирання.  

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 та картон – 14.9 %; 

 пластик, поліетилен – 6.4 %; 

 скло – 8.5%; 

 метал – 3,4%; 

 харчові відходи – 46,7 %; 

 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 Заставнівським ЖЕУТВЗ 

чи ФОП Лук’янчук Р.В. та споживачами – фізичними та юридичними особами. 

Рішенням Заставнівської міської ради від 10.06.2016 року № 164/8-II/2016 

затверджено правила благоустрою в місті Заставна. 

Рішенням Заставнівської міської ради від 18.12.2015 №26/2-I-2015 було 



створено комунальне підприємство Заставнівської міської ради «Благоустрій 

плюс» та затверджено його статут. Основною метою діяльності підприємства є 

благоустрій міста. 

Статутна діяльність підприємства передбачає надання повного комплексу 

послуг з прибирання міста, збирання та вивезення сміття з вулиць міста, 

кладовищ, місць загального користування, з зимового утримання доріг міста, 

технічного обслуговування зовнішнього освітлення та утримання об'єктів 

благоустрою.  

Тверді побутові відходи з території міста Заставна вивозяться на міське 

сміттєзвалище, яке розташоване в урочищі «Ями», на відстані 2,3 км від міста. 

У 2016 році було виготовлено паспорт місця видалення твердих 

побутових відходів, реєстраційний номер № 06/с-53 від 23.02.2016 р. 

Прибирання вулиць міста та громадських місць здійснює КП ЗМР 

«Благоустрій плюс». Проводиться щоденне прибирання вулиць, зупинок, 

тротуарів, очистка бордюрів. 

Вулично-дорожня мережа міста знаходиться в придатному для проїзду 

транспортних засобів стані, постійно вживаються заходи з його покращення та 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

 


