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 2022 року  м. Чернігів   № __/VIIІ- 

 

Про внесення змін та доповнень до 

Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибиранняв уличних, 

дворових територій, парків, скверів 

та додержання тиші в громадських 

місцях м. Чернігова в новій редакції 

 

 

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», з метою удосконалення нормативно-

правового регулювання відносин у сфері благоустрою міста щодо вивозу 

рідких побутових відходів, міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, 

скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова в новій 

редакції,затверджених рішенням Чернігівської міської ради від 24 грудня 

2019 року № 49/VII-2, а саме: 
 

1.1. Доповнити п. 1.4. абзацом наступного змісту: 

«Вигрібна яма (вигріб) – інженерна споруда у вигляді поглиблення в 

землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та 

зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно 

прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів.». 
 

1.2. Викласти п. 2.25 в такій редакції: 

«п. 2.25. Вивіз рідких побутових відходів, що утворюються у житлових 

будинках (для постійного або тимчасового проживання) громадян або в 

процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності суб’єктів 

господарювання за відсутності підключення до мереж централізованого 

водовідведення і зберігаються у вигрібних ямах (вигребах), здійснюється 

спеціалізованим транспортом за рахунок власника (балансоутримувача, 

користувача) будинку (квартир), будівель та споруд, на умовах укладених 

договорів з суб’єктами господарської діяльності, що мають чинні договори з 

балансоутримувачем зливової станції. 



Громадяни та суб’єкти господарювання, що є власниками 

(балансоутримувачами, користувачами) будинку (квартир), будівель та споруд 

зобов’язані мати договірні відносини із суб’єктом господарської діяльності, 

що надає послуги з вивозу рідких побутових відходів на певній території, на 

якій знаходиться об’єкт утворення відходів, а також своєчасно вносити плату 

за такі послуги. 

Злив рідких побутових відходів здійснюється тільки у спеціально 

відведених місцях, визначених відповідним рішенням виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради. 

Скидати стічні води від вигрібних ям (вигребів), використовуючи 

рельєф місцевості, забороняється. 

Самочинно збудовані вигрібні ями (вигреби), на день приєднання до 

мереж централізованого водовідведення об’єктів, каналізування яких 

проводилось до цих вигрібних ям (вигребів), підлягають ліквідації 

(демонтажу) власниками (балансоутримувачами, користувачами) будинку 

(квартир), будівель та споруд.». 
 

2. Прес-службі Чернігівської міської ради(Чусь Н. М.) у десятиденний 

строк з дня прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення в 

друкованих засобах масової інформації. 
 

3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та 

постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту і зв’язку та енергозбереження (Гриць В. Ю.). 

 

 

 

Міський голова                                                      Владислав   АТРОШЕНКО 
 

 

 

 

 

 


