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LШaнoвнa Пaнi кaTеpинo !

Paйoннa .цеpжaBIIa a.цМilriсTpaцiя B Mr)кax сBoix пoBIIoBaхtеIIЬ poЗгJI Я:яУIIa

Baшr зaпит вiд 15 пютoгo 2018 poкy щoДo сopTyBaIIня смiття в с. ЧopнoбaТвкa тa

пoBiДoМляеМo' щo згiДнo з iнфopмaцiетo, IIaДaIIoю ЧopнoбaiBсЬкolo сiльськoтo

paДolo кoМyll€rЛЬне пiдпpиrМстBo <ЧopнoбaТвський гoсПoДap>) }Ia,цar пoсЛyги Ira

тepитоpii ЧopнoбaiвськoТ сiльськoi PaДи зi з6иpaння безпечниx вi,цxoДiв

вiДпoвi,цнo .цo сTaTyTy пiдпpиемсTBa, ЗapеrсTpoBaнoГo виДУ Д1ЯJIьIIOсT1 у
Гoлoвнoмy yПpaBJliннi стaтисTики y Хеpсoнськiй oблaстi. .{iяльнiсть
пiдпpисмствa з.цiйснroеться вi.цпoвi.цнo Дo зaтвеpдя<енoТ схеМи сaнiтapнoТ

o",.Ъ*" с. ЧopнoбaiЪкa, зaтвrp,ЦхсенoТ pitшенням BикoнaBчoгo кoмiтетy

ЧopнoбaiЪськoi сiльськoТ paД|4 вtд 25 сiчня 2018 poкy J\b 5 тa З oпJIaToIo Зa

тapифoм I{a нa.цa}Iня ПoсJIyГ зi з6иpaння Ta BиBеЗеIIIIя TПB Ha теpитopiТ

uopнЪоaiвськoТ сiльськoТ PaДи зa piшrенняМ BикoI{aBчoГo кoМiTеTy вtд 25 сiчня

2018 poкy J\Ъ 7.
Ha викoнaъIT|ЯBиMoги I]yIIкTy <<i>> стaттi 32 Зaкoнy Укpaiни <Пpo.вi.цxo.ци>,

згiднo якoi: 3 MеTo}o обмехсен}Iя Тa зaпобiгaн}Тя неГaTиBнoMy BIrлиBy BlДХoД1B IIа

I{aBкoЛиlIIне IIрирoД}Ir серr/{oBиrrtе Ta здоров'я JIIO.циFIи зaбoроня€TЬся: 3

1 сiчня 2018 poкy зaХoрo[rеI{llя не пеpеpоблениХ (нео6pоблениx) побyтових

вi.Цxо.цiв, BI4кo}IaBЧипl кoмiтетoм Чоpно6aТвськоТ сiльськоТ paДИ прийняте

pirпення вiд 25 сiчня 2018 poКy J\b 5' якиМ }IaДaнr Дoрyl{rння ФoП Бpaтoненкo

Л.M., кП <<ЧopнoбaiЪський гoспoдap) зaбезпечити poздiльне збиpaння

пoбyтoвиx вiДxo.цiв з 01 ЛIoтoгo 2018 poкy тa iнфopМyBaти IIaселеI{}Iя гIpo

.цoTpиМaIIня BиМoг ЗaкoIIoДaBсTBa щoДo сopТyBaння пoбyтoBиx вiдxoдiв.

Кaтегopii сopтyBaIIIIя TПB BизнaчеTIi вiдпoвiдIlo Дo Метoдики poздiльIloгo

збиpaння пoбyтoвих вi.цxoДiв, зaтвеpдт<енoТ Haкaзoм Miнiстеpствa

PегioнaлЬIloгo poзвиTкy, будiвницTBa Ta жиTЛoBo-кoМyн€lJIЬIIoГo гoсI]oДapсTBa

Укpaiни вiд 01 сеpпня 20LI poкy J\Ъ 133. Зi спoхсpIBaЧaNfi4 I]oсJIyги пpoBе.цеIIo

iнфopмaцiйнo.poз'яснIoB€LJIЬIIy poбoтy. ПiдпpисмсTBaМи збиparoтьbя безпечнi

вiдxoди всix кaтrгopiй, y ToМy числi i пaмпеpcИ - це змiшaнi вiДxo.ц|\ I7vIcTЯ)

oвoчевi вiДxo.ци _ opгaнi.tнi вiДxоДи. Дaлi чaсTиIIa вiдсоpтoвaниx вi.цxо.цiв

IIaПpaBJIяеTЬся }Ia BTopиIII{y Пеpеpoбкy, чaсTиI{a (тi, якi не пiДлягaloTь пepеpобцi)
- скЛaДyЮTЬсЯ Ta збеpiгaroTЬся .цo yтилiзaцii, uaстинa (opгaнiчнi вiдxoДи) -

Бiлвзерс ь кa рaЁt нн а дерil{atsна qды iнiс тpaцiя
lt-il $f {.8f${.Е.{,$0 1 .1 1 .1 47 в iд 22. 02. gtl{ 8
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poЗМiII{yIоTЬсЯ ДIIЯ кoМпoстyBaHHя. Cпoх<ивaчi пoслyги BисTaBJIяк)тЬ
вiдсopтoвaне смiття y мiшкax. У бaгaтoквapTиpниx бyдинкax Ta yсTaнoBax
(Iпкoлaх, ДиTсaДкaХ) для ЗpylнoсTi мortнa BсTaI{oBиTи кol{Tеiтнepи. Пpид6aння
мiIпкiв Ta кoнтейнеpiв здiйснтoеться Зa кoIIITи кopистyвauiв ПoсJIyГи.
BстaнoвлIoBaТи кoнтейнеpи I{a Byлицяx бiля пpиBaтIIиx x(итJIoBих бyдинкiв, y
xtитлoBих кBapTulЛax, неpaцiollaЛЬнo. oскiльки е ймoвipнiсть, щo B HиХ
З'явЛяTЬся несopтoвaнi вiдxoди, a6o з iнIпoТ чaсTиIIи сеЛa' цi мiсця
ПеprTBopЯTЪcЯ Ha ЗBitjlищa вiдxoдiв, .це xaзяйнyвaTиМyTЬ Iшyкa.ri втopиннoi
сиpoBиIIи. Пpoте, якщo е спiльне бa:lкaння MеIIIкaHцiв вyлицi, МoN(I{a спpoбyвaти
т aкIцЙ спoсiб склa/цyвaння вiдхoдiв.

Ha сесii ЧopнoбaiЪськoi сiльськoi PaДи |6 ЛIoToгo 2018 poкy
зaпpoпo}IoBallo пpoекT .цoПoBI{rIIЬ .цo Пpaвил бпaгoyстporo, зaбезпеченIIя
чисToTи i пopядкy нa TеpиTopiТ ЧopнoбaiвськoТ сiльськoТ paди, зaтBrp.цтtеIlиx
piIпенням ЧopнoбaiЪськoi сiльськoi PaДтц вiд 25 беpезня 20|6 poкy J\гэ 86, що
сToсytoTься сopTyBaнIUl Ta poздiльнoгo з6иpaння TПB. Toбтo, BrДетЬсЯ
кoМПJlrкснa poбoтa З .цalloгo ПиTaIIIIя.

Taким чиIIoМ' BиМoгa сopTyBaTи побyтoвi вiдxoди - це IIе ПpиМxa КП
<<Чopнoбaiвський ГoсПoДap>) чи ЧopнoбaiЪськoТ сiльськoT paДИ це - oб'екTиBIIa
неoбxiднiсть, зaкоHoДaBЧo зaкpiпленa l{opМoЮ Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo вiдxоди>.
Ciльськolo pa.цoЮ p€rзoМ з opгaнiзaЦiями :нaДaBaЧaМи l]oсЛyГи y.цoскoн€UIIoеTЬсЯ
меxaнiзм сopTyBaIIня вi.цxo.цiв.
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