
 

Україна 
Знам`янська   міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
від   23   квітня 2014  р.          № 170 

 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження схеми  

санітарного очищення міста  

Знам'янка  

 

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Лаптєвої Л.О., з метою задоволення потреб кожного 

мешканця територіальної громади та інтересів життєдіяльності підприємств усіх форм 

власності, які розташовані і функціонують у місті Знам'янка, а також залучення всіх 

мешканців міста і трудових колективів до благоустрою та зразкового утримання всієї 

території міста, керуючись Законами України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення", „Про благоустрій населених пунктів", ст. 40 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської 

ради  

В И Р І Ш И В :  

1. Затвердити:  

 «Загальні положення санітарного очищення м. Знам'янка» (додаються);  

 «Схему санітарного очищення м. Знам'янка» (додається);  

2. Головному спеціалісту з питань екології та благоустрою управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Лобову В.Б. активізувати роботу 

по перевірці стану виконання Законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», винних 

в порушеннях вимог даних Законів притягувати до адміністративної відповідальності, 

матеріали перевірок постійно висвітлювати в засобах масової інформації. 

3. Графіки та маршрути вивезення твердих побутових відходів з контейнерних 

майданчиків КП «Знам’янська ЖЕК №1» затверджуються окремим рішенням 

виконавчого комітету. 

4. Рекомендувати начальнику відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

у Знам’янському та Олександрівському районах Маньку С.В. перевіряти санітарний 

стан міста у відповідності із вимогами чинного законодавства України, винних в 

порушеннях даних вимог притягувати до відповідальності. 

5. Керівникам привокзального ринку "Фенікс" Терновому М.М., комунального 

підприємства "Ринокторгсервіс" Савельєву І.М., ринку "Залізничник" Юрпольській 

Л.А. ринку «Центральний» споживчого товариства «Знам’янське» Павленку О.А., 

ринку «Південний» Цимбалу І.О. до 1 червня поточного року скласти плани 

санітарного очищення  ринків та прилеглих територій до них.  

 Підприємцям, які здійснюють сезонну та тимчасову торгівлю, укладати договори 

на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів. 

 



 

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради від 09 вересня 2011 року № 533 «Про затвердження генерального плану 

санітарної очистки міста Знам'янка в новій редакції» та від 27 червня 2013 року № 312 

«Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 09.09.2011 

року № 53 «Про затвердження генерального плану санітарної очистки міста 

Знам’янка в новій редакції» у зв'язку із суттєвими змінами, що сталися за останні 3 

роки у законодавчому полі України, з появою та ліквідацією підприємств різних форм 

власності у місті Знам'янка та іншими чинниками. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А. 

 

 

 

 

    Міський голова      І.Крижановський 
 



 

Затверджено: 

рішенням виконавчого комітету 

від  23 квітня 2014 р. № 170 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

санітарного очищення м. Знам’янка 

 

 

1. Загальні положення розробленні на підставі:  

 наказу Мінжитлокомунгоспу «Про затвердження Методичних рекомендацій з прибирання 

території об'єктів благоустрою населених пунктів» №213 від 07.07.2008 року; 

 Закону України «Про відходи» (№187/98-ВР від 05.03.1998 року, зі змінами); 

 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (№ 2807-IV від 06.09.2005 року, зі 

змінами); 

 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011   №145. 

 Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, 

зайнятих утриманням житлового фонду, що затверджені наказом Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 04.08.1997 року № 59. 

 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№1875-IV від 24.06.2004 року, зі 

змінами). 

2. Ці положення поширюються на територію м. Знам’янка і є обов’язковими для виконання 

підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання чи комерційної діяльності 

(далі підприємства) незалежно від їх відомчої належності і форм власності, а також фізичними особами: 

жителями міста незалежно від місця проживання, іншими громадянами незалежно від громадянства та місця 

основного проживання на період їх перебування на території м. Знам’янка. 

Примітка: Згідно Закону України «Про відходи»:  

 відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи 

споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і  не 

мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, 

має намір або  повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. (ст.1 «Визначення основних термінів»); 

 громадяни України, іноземці та особи без громадянства (ст. 15), повинні дотримуватися вимог 

цього Закону та інших нормативних актів у сфері поводження за відходами, вносити в установленому 

порядку плату за користування комунальними послугами з вивезення побутових відходів; 

 суб’єкти господарської діяльності (ст. 17) зобов’язані запобігати утворенню та зменшувати 

обсяги утворення відходів; забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і 

тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів  господарської 

діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання  та  утилізацію. 

3 Утримання території міста в належному санітарному стані покладається на керівників 

підприємств, посадових и приватних осіб, за якими рішенням Знам’янського міськвиконкому закріплені 

відповідні території, а саме: 

 території домоволодінь (територія забудови та внутрішньо-квартальні проїзди і прилеглі до 

неї тротуари в межах червоних ліній вулиць і доріг вздовж забудови, далі – територія домоволодінь), 

приватних будинків та прилеглої території в межах червоних ліній вулиць та доріг, вздовж забудови 

(паркану приватної садиби) – на власників (або орендарів) житлових будівель; 

 території, які належать до комунальної власності та території загального користування 

(вулиць, доріг в межах м. Знам’янка, парків, скверів, пляжів, кладовищ) – на місцеві органи державної 

виконавчої влади; 

 території підприємств, а також прилеглих до них ділянок і санітарно- захисних зон – на 

керівників цих підприємств; 

 територій, прилеглих в радіусі 5 метрів до тимчасових торгівельних павільйонів, лотків 

тощо, установлених згідно рішення місцевих органів державної виконавчої влади – на власників цих точок 

торгівлі; 

 територій, відведених під будівництво з дня початку робіт – на керівників підприємств і 

громадян, яким відведено земельні ділянки. 

4. Контроль за станом прибирання та утримання територій міста Знам’янка здійснюється 

замовниками, місцевими органами державної виконавчої влади, санітарно-епідеміологічними та 

природоохоронними органами. 

5. Прибирання територій населеного пункту має здійснюватись цілодобово і виконуватись, як 

правило, в періоди найменш інтенсивного руху транспортних засобів та пішоходів. 

6. Порушення правил прибирання та утримання закріплених територій м. Знам'янка тягнуть за 

собою відповідальність згідно чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 



ІІ. Прибирання та утримання території м. Знам'янка 

1. Території домоволодінь 

1.1.Типи домоволодінь та відповідальність за їх утримання.  

Житловий фонд міста Знам'янка розподіляється на домоволодіння, підпорядковані місцевим 

органам самоврядування, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, відомчі житлові будинки, приватні будинки. 

Відповідальність за утриманням домоволодінь та санітарний стан закріпленої території несуть: 

- домоволодіння, підпорядковані місцевим органам самоврядування –керівництво житлово-

експлуатаційних дільниць,  

- домоволодіння ОСББ – правління ОСББ; 

- домоволодіння житлово-будівельних кооперативів - правління ЖБК; 

- відомче житло - керівництво підприємств-власників житла або уповноважені ними органи 

будинкоуправління, КП «Знам’янська ЖЕК №1»; 

- приватні, в т.ч. багатоквартирні будинки - власників будинків.  

1.2. Відходи та порядок утримання домоволодінь.  

На територіях домоволодінь накопичуються відходи, які включають в себе: 

- сміття житлових будинків (тверді побутові відходи); 

- сміття профілактичного ремонту, що виконується мешканцями житлового фонду; 

- сміття пічного опалювання (для будинків, що опалюються дровами або вугіллям); 

- дворове сміття, зібране в результаті підмітання житлової забудови (присадибної ділянки); 

- побутові (промислові) відходи та дворове сміття безпосередньо організацій, зайнятих утримання 

житла (будинкоуправління, КП «Знам’янська ЖЕК №1», ремонтні майстерні, прилягаюча територія, 

територія двору організації тощо). 

- великогабаритне сміття мешканців будинків; 

- рідкі побутові відходи (нечистоти) житлового фонду, обладнаного дворовими убиральнями (не 

підключеного до міського каналізаційного колектора) та вигрібними ямами; 

- сніг та крига в зимовий період, накопичені в період очистки тротуарів, пішохідних доріжок, 

майданчиків побутового призначення. 

Утримання в належному санітарному стані житлового фонду та території житлової забудови 

дворової території (пішохідних доріжок, дитячих ігрових майданчиків, якими користуються мешканці 

будинків), прилеглих до будинків тротуарів (розташованих в межах червоних ліній вулиць вздовж 

забудови) та внутрішньо квартальних проїздів включає: 

- влітку - організацію збору твердих, а при необхідності (відсутність каналізаційного колектора) 

рідких побутових відходів від мешканців будинків та переведення сміття і рідких нечистот в місця 

утилізації та знешкодженню, підмітання територій (тротуари і внутрішньо квартальні проїзди з 

інтенсивним рухом транспорту та пішоходів слід також мити, а в літню спеку, коли температура повітря 

перевищує 25
е
 С: - поливати); 

- взимку - очищення снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання іх інертними матеріалами та 

піщано-соловою сумішшю. 

 

2. Територія загального користування 

2.1 Вулиці та дороги 

Прибирання вулиць та доріг має здійснюватись згідно "Технічних правил ремонту і утримання 

міських вулиць та доріг" (КТМ 204 України 010-94). 

Літнє прибирання територій вулиць та доріг з твердим покриттям слід проводити механізованим 

способом. Воно включає підмітання з обов'язковим зволоженням проїжджої частини  та миття дорожнього 

покриття. 

Під час миття дорожнього покриття забороняється вимивати сміття, що накопичується біля узбіч 

проїжджої частини, на тротуари і газони. 

Заправляти поливально-мийні і підмітально-прибиральні машини технічною водою із відкритих 

джерел, водоймищ та водостоків можна тільки за узгодженням з установами санітарно-епідеміологічної 

служби. 

.Очищення вулиць та доріг від снігу слід виконувати механічним або хімічним (із застосуванням 

хімічних реагентів) способами. 

Сніг з дорожнього покриття необхідно зсувати до місця, зручного для його складування або 

формування у вали, з подальшим вивезенням. 

На вулицях та дорогах, де очищення від снігу проводиться із застосуванням хімічних реагентів, сніг 

треба складати тільки на проїжджій частині. 

На вулицях та тротуарах вздовж доріг мають бути встановлені сміттєзбірники, урни тощо). Урни 

слід обов'язково встановлювати в місцях зупинок міського транспорту. 

Примітка:  Базовим підприємством, яке займається утриманням вулиць і доріг, в частині, що 

відноситься безпосередньо до полотна дороги, призначеної для руху транспортних засобів, крім 

залізничного полотна (тверде покриття доріг, бордюри до червоної лінії доріг та вулиць) виступає 

комунальне підприємство "Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1". 

Відповідальність за санітарний стан частини площі доріг і вулиць, яка відноситься до: 

- території домоволодінь - несуть власники домоволодінь; 

- території, прилеглої до підприємств, установ, організацій, торгівельних точок (далі - 

підприємств) - несе керівництво підприємств; 

- території  загальноміського призначення - організації, яким це право передано, шляхом 

укладанням відповідних угод на обслуговування цих ділянок (для госпрозрахункових підприємств), або 



рішенням відповідних органів міського самоврядування (для бюджетних комунальних підприємств, 

організацій). 

 

2.2. Парки, сквери, майданчики 

Прибирання територій парків здійснюється згідно з вимогами санітарних норм і правил. 

 В парках і скверах слід встановлювати урни із розрахунку одна урна на кожні 800 м
2
 площі. На 

бульварах і головних алеях парків та скверів урни мають бути розташовані через кожні 40 м. 

Біля кожного ларька, кіоску (продовольчого, сувенірного, газетного, книжкового тощо) слід 

встановлювати урну або інший сміттєзбірник місткістю не менше 10 л. 

Основне прибирання має виконуватись після 21 години та вранці до 8 години, а вдень здійснювати 

патрульне прибирання. В теплу пору має проводитися поливання зелених насаджень.  

Зібране опале листя має вивозитись на спеціально відведені ділянки. Спалювання опалого листя та 

випалювання сухої рослинності на території міста забороняється. 

Примітка: Утримання парків, та скверів у частині організації санітарної очистки здійснює 

управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради. 

 

2.3. Кладовища 

На території кладовищ вздовж алей мають бути встановлені урни, контейнери або інші 

сміттєзбірники. 

На території кладовищ має проводитись регулярне прибирання алей, проїздів, доріжок тощо (крім 

могил), а також систематичне вивезення сміття. 

Взимку має бути забезпечена можливість безперешкодного проїзду та проходу по головній алеї 

та основних дорогах кладовища. 

На території кладовища мають бути влаштовані громадські туалети (каналізовані або не 

каналізовані з водонепроникними вигрібними місткостями). 

Має бути забезпечене водопостачання для поливання зелених насаджень і утримання території 

кладовища службовим персоналом і відвідувачами. 

Вигулювати або випасати тварин на території кладовища забороняється. 

Примітка. Власником кладовищ на правах комунальної власності виступає Знам’янська міська 

рада. 

Базовим підприємством в галузі надання похоронно-ритуальних послуг виступає КП «СМКП» 

«Ритуал». 

2.4. Підприємства, установи, організації 

2.4.1. Прибирання території підприємств, установ, організацій включає в себе: 

- загальне прибирання доріг, тротуарів, доріжок між частинами території, території навколо 

адміністративних будівель та споруд.  

- чищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами, та піщано-

сольовою сумішшю. 

- збирання та перевезення твердих побутових відходів; 

- догляд за зеленими насадженнями. 

2.4.2. Промислові підприємства. 

Санітарний стан території підприємства, система і регулярність вивезення мають відповідати 

загальним вимогам до прибирання та утримання територій населених пунктів. 

Для збирання сміття на території підприємства мають бути встановлені урни та типові контейнери. 

Їх кількість, а також відстань між ними визначається залежно від розміру території підприємства, напрямів 

його діяльності та кількості працюючих. 

Збирання,  зберігання, видалення та знешкодження промислових відходів, в т.ч. відходів, щ о  є  

токсичними речовинами, слід здійснювати згідно правил роботи з такими речовинами. 

Розташування спеціальних установок для переробки сміття, опалювальних печей на території 

підприємств регламентується відповідними санітарними та будівельними нормативами і узгоджується з 

місцевими санітарно-епідеміологічними службами та місцевими органами Мінекобезпеки.  

 

2.5. Ринки. Тимчасові торговельні точки 

Територія ринку повинна бути огородженою, під'їзні шляхи і підходи до нього повинні мати тверде 

покриття. При цьому передбачаються схили поверхні покриття для стоку зливних і талих вод. 

Всі ринкові споруди повинні бути підключені до міської мережі водопостачання, каналізації. 

При відсутності в місці розташування ринку централізованого водопостачання  допускається 

обладнання місцевої системи з вибором джерела водопостачання при погодженні з державною санітарно-

епідеміологічною службою. 

При наявності водопроводу і каналізації на ринку обладнують санітарні вузли, які розташовують на 

відстані не менше 25 м від місць торгівлі харчовою продукцією. 

На ринках, де каналізація відсутня, обладнуються санітарні вузли з водонепроникними вигрібними  

ямами на відстані не ближче 50 м від місць торгівлі харчовою продукцією. 

Санітарні вузли утримуються справними, чистими. Туалети щодня дезінфікуються відповідними 

засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. 

Ринок прибирають щоденно після закінчення торгівлі з обов'язковим в теплу пору року поливанням 

(миттям) всієї території. В зимову пору проїзди, проходи систематично очищають від снігу, льоду. 

Один раз на місяць проводиться санітарний день, у який на території ринку, в критих павільйонах, 

проводиться ретельне прибирання, дезінфекція місць торгівлі, торговельного інвентаря, обладнання. 



Ринок забезпечується в достатній кількості прибиральним інвентарем, матеріалами для миття, 

мийними, дезінфікуючими і дератизаційними засобами 

Для збирання сміття і відходів на території ринку обладнують сміттєзбірники, встановлюють урни. 

Майданчики для встановлення сміттєзбірників повинні бути розташовані в господарській зоні 

ринку на відстані 20 м від місць торгівлі харчовою продукцією. 

 

2.6. Полігони (сміттєзвалища) 

Відведення земельних ділянок для організації полігонів (сміттєзвалищ) здійснюється тільки за 

узгодженням з установами санітарно-епідеміологічної служби. 

Відведені для полігонів ділянки повинні відповідати таким основним вимогам: 

- територія ділянки має бути доступною для дії сонячних променів і вітру; 

- рівень ґрунтових вод має бути не ближче один метр від підвалини полігону. 

Розміщення полігонів на територіях, на яких можливі зсуви, розломи і які мають підземні води, 

пустоти та провали, а також на територіях поблизу водостоків, водоймищ та місць водозабору, 

забороняється. 

З метою запобігання розносу сміття вітром полігон має бути огородженим сіткою або обвалованим. 

Для утримання території полігону в належному санітарному стані має постійно проводитись 

комплекс заходів, що запобігають розповсюдженню неприємних запахів -  дезодорація), інфекційних 

мікроорганізмів (дезінфекція), шкідливих комах (дезінсекція) та гризунів (дератизація). 

Приймати на полігони (сміттєзвалища) промислові відходи 1-го та 2-го класів небезпеки, відходи 

інфекційних відділень та інфекційних лікарень забороняється. 

Обсяг промислових відходів 3-го та 4-го класів небезпеки не повинен перевищувати 25% місткості 

сміттєзвалища. 

Базовим підприємством, яке займається експлуатацією звалища побутових відходів на правах 

користувача, виступає КП "Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1". 

.Забороняється влаштування несанкціонованих та неконтрольованих полігонів. 

 

ІІІ. Підприємства санітарної очистки м. Знам’янка 

1. Базовим підприємством в м. Знам’янка по перевезенню побутових відходів виступає КП 

«Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»,  яке підпорядковане управлінню житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради. 

Збирання та вивезення ТПВ в м. Зам’янка здійснюється в основному планово-поквартирним методом 

(мешканці та ряд юридичних осіб перевантажують побутове сміття з квартирних сміттєнакопичувачів 

(відра, ящики, коробки, пакети тощо) в безпосередньо - приймальний бункер сміттєвоза. 

Крім того, в окремих районах міста діє планово-подвірний метод збирання та вивезення ТПВ, при 

якому мешканці житлових будинків (юридичні особи) перевантажують відходи в контейнери для ТПВ 

місткістю 0,75 м
3
 на житловій території (території підприємств) для тимчасового зберігання з послідуючим їх 

перевантаженням у сміттєвози. 

Організація та здійснення планово-поквартирного та планово-подвірних методів збирання і 

перевезення твердих побутових відходів здійснюється по договірній системі з КП «Знам’янська ЖЕК №1», 

яке займається перевезенням ТПВ, по маршрутних графіках . 

2. Базовим підприємством в м. Знам’янка по перевезенню рідких нечистот виступає Знам’янське ВКГ 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград»,  яке є обласною комунальною власністю та підпорядковане Кіровоградській 

обласній раді. 

При відсутності систем каналізації рідкі відходи (рідкі нечистоти, змиї, інші побутові скиди, дощові 

та талі води тощо) накопичуються в спеціальних місткостях (вигрібних ямах надвірних убиралень та 

помийних ямах). 

Рідкі відходи, які накопичуються у вигрібних ямах, слід регулярно вивозити із місць утворення до 

місць знешкодження за допомогою спеціального асенізаційного автотранспорту. 

Робота асенізаційного автотранспорту будується по разових заявках житлово- експлуатаційних та 

інших організацій, окремих громадян по мірі наповнення вигрібних ям. 

Примітка: Замовники слідкують за технічним і санітарним станом надвірних туалетів, не 

допускають їх засмічення твердими побутовими відходами, забезпечують нормальний під'їзд до вигрібних 

ям асенізаційної автомашини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             Затверджено: 

рішенням виконавчого комітету 

від 23 квітня 2014 року № 170 

 

 

Схема санітарного очищення міста Знам’янка 

1. Схема санітарного очищення міста складається на основі потреб кожного мешканця територіальної громади 

та сфери інтересів життєдіяльності підприємств усіх форм власності, які розташовані і функціонують у місті 

Знам'янка. 

2. Виходячи з інтересів територіальної громади, кожна фізична чи юридична особа, яка є землекористувачем 

чи орендує певну ділянку землі, повинна утримувати її в належному санітарному стані, визначеному 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», наказом МОЗ України «Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011 року №145.  

3. Усі землекористувачі власними силами забезпечують утримання в належному санітарному стані території, 

що знаходяться у їх землекористуванні, а також прилеглі території, які розташовані між проїжджими 

частинами вулиць та земельними ділянками землекористувачів. У цьому питанні взаємовідносини між 

сусідами регулюються на основі існуючих меж, які умовно продовжуються до проїжджої частини вулиці. 

4. У разі відсутності у землекористувача сусідів, то він повинен утримувати в належному санітарному стані 

полосу шириною не менше 5 метрів. Крім цього, біля магазинів, торгових павільйонів або лотків будь-якого 

призначення власником повинна бути встановлено не менше однієї урни для сміття. 

5. Утримання проїжджої частини всіх вулиць міста забезпечують працівники з благоустрою управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради. 

6. Автобусні зупинки, які використовуються як магазини чи лотки для будь-якого призначення, утримуються 

власниками в належному санітарному стані. 

7. Для утримання в належному санітарному стані закріпити працівниками з благоустрою управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради наступні  

об'єкти та встановити такі терміни прибирання їх територій: 

 

> сквер ім. Т.Г. Шевченка - постійно 

> сквер на проспекті ВЛКСМ - постійно 

> сквер в районі монумента "Слава" - постійно 

> сквер в районі пам'ятного знаку "Танк" - постійно 

> Привокзальна площа - постійно 

> вулиця Фрунзе, вул. Жовтнева - постійно 

> міський парк відпочинку - постійно 

> парк ім. Шевченка - разово: квітень, серпень 

> основні транспортні вулиці - разово, 1 раз на місяць 

 

8.   Доручити постійне утримання в належному санітарному стані: 

 

1 ТОВ«Альянсхолдінг права частина вулиці Партизанської від АЗС до газової 

автозаправки 

2 ТОВ«Леон»ПП ІлютенкоМ.А права частина вулиці Партизанської від заправки до бігборду 

3 Ремонтне вагонне депо частина вулиці Осадчого, від провулку Транспортного до 

промкомбінату 

4 Експлуатаційне вагонне депо Права частина вул. Партизанської від зупинки «Вагонне 

депо» до зупинки «Промкомбінат» 

5 ТЗО ЧФ «Золотий екватор» ліва частина вулиці Партизанської біля «Золотого екватору» 

6 Кафе «Зупинка» 

ПП Арутюнян А.Р. 

ліва частина вулиці Партизанської біля кафе 

7 АЗС «ЮВЕНТА-ОІЛ» ліва частина вулиці Партизанської біля АЗС 

8 ПП В.Бакулін ліва частина  Жовтневої біля «Мийки» 

9 ПП А.А.Ананьєв права частина вулиці Жовтневої біля «Мийки» 

10 ПП О.Є.Власенко права частина вулиці Жовтневої біля магазину «Глобус» 

11 ПП Н.В. Гінкул права частина вулиці Жовтневої біля магазину 

12 ТОВ «Трелакс» права частина вулиці Жовтневої біля магазину 

13 «Райффайзен банк АВАЛЬ» права частина  вулиці Жовтневої біля банку 

14 «Аладдін»  ПП О.В.Лимаренко права частина вулиці Жовтневої біля магазину 



15 «Геоід» С.В.Кліпацький права частина вулиць Жовтневої та Трудової біля «Геоіду» 

16 Церква по вулиці Трудовій права частина вулиці Луначарського та ліва частина вулиці 

Трудової біля церкви 

17 Церква по вулиці Фрунзе ліва частина вулиці Фрунзе від  провулку 1-й Поперечний до 

провулку 2-й Поперечний 

18 Церква по вулиці Петровського права частина вулиці Петровського та ліва частина вулиці 

біля магазину ПП І.А.Кучерявого 

19 Державна служба охорони ліва частина вулиці Луначарського біля служби охорони 

20 «Експрес банк» права частина вулиці Жовтневої біля банку 

21 ПП О.Поляков права частина вулиці Жовтневої біля нотаріуса 

22 ТОВ «ВАТСОНС»,  

ПП Галушка А.Ю. - магазин 

«Гардероб» 

права частина вулиці Жовтневої біля магазинів 

23 Знам’янське управління  державного 

казначейства 

ліва частина вулиці Жовтневої біля казначейства 

24 «Імперія» ПП В.Іваненко ліва частина вулиці Жовтневої біля магазину 

25 ТОВ «Цілительниця» права частина вулиці Жовтневої біля аптеки 

26 ПП С.Ю.Чуєнко, М.Б.Пожар, магазин 

«Малахіт» 

права частина вулиці Жовтневої біля магазинів   

27 ТОВ «Мобітел» права частина вулиць Жовтневої та Глібко біля магазину 

28 «Челентано» ПП Білик А.В., ПП 

Уралімова Н.В. магазин «Твоѐ» 

ліва частина вулиць Жовтневої та Глібко біля кафе та 

магазину 

29 ПП  Т.І. Іванченко, О.А. Бодня, 

Т.І.Бутова, Н.І.Олійник 

права частина вулиці Жовтневої біля магазинів 

30 ПП Н.А.Молова, О.А.Щаслива, 

С.Я.Щаслива 

ліва частина вулиці Жовтневої біля магазинів 

31 ПП А.О.Стрижаков, магазини «Пан 

Халявський», «Свіжачок» 

ліва частина вулиці Жовтневої та Матросова біля магазинів 

32 «Укрсоцбанк», «Імексбанк» ліва частина вулиці Жовтневої та права вулиці Матросова 

біля банку 

33 ПП О.В.Лимаренко, С.А.Павленко. 

В.О.Любченко 

ліва частина вулиці Жовтневої  біля магазинів 

34 ТОВ «Фалбі – Кривий Ріг» ліва частина вулиці Жовтневої біля аптеки 

35 «Правекс банк» права частина вулиці Жовтневої  біля банку 

36 «Ринокторгсервіс» права частина вулиці Жовтневої та прилегла територія біля 

ринку 

37 ПП О.Н.Білієнко права частина вулиці Жовтневої біля магазину 

38 ПП В.М. Цаканян, «Черняхівські 

ковбаси», «Bravo», «Океан» 

права частина вулиці Жовтневої біля магазинів 

39 ПП Д.В.Поярков, Т.І. Хороленко ліва частина вулиці Жовтневої біля магазинів 

40 Державна податкова інспекція ліва частина вулиці Чайковського біля інспекції 

41 Міськрайонний центр зайнятості ліва частина вулиці Чайковського біля центру 

42 ПП Я.Г.Корчинський права частина вулиці Жовтневої біля магазину 

43 мережа супермаркетів АТБ права частина вулиць Жовтневої та Фрунзе, територія ПП 

«Навігатор» 

44 СТО та «Мийка»  ПП О.В.Тодоренко права  частина вулиці Фрунзе біля СТО 

45 ОСББ «Еліт» - зелена зона між житловими будинками Привокзальна,12 та 

Фрунзе,116; 

- придорожна зона перед житловим будинком Фрунзе, 116; 

- зелена зона між житловим будинком Фрунзе, 116 та 

будівельним майданчиком для будівництва комплексу 

будівель релігійного призначення; 

- зелена зона між житловим будинком Фрунзе, 116 та 

дошкільним навчальним закладом №2 «Теремок». 

46 Колійно-машинна станція № 63 права частина вулиці Калініна від Привокзального ринку 

"Фенікс" до підприємства 

47 Дистанція енергопостачання - ліва частина вулиці Калініна, від ПП Маніна В.П. до 

підприємства; території,  

- прилеглі до об'єктів даного підприємства в межах міста; 

вулиці Партизанська, Радянська та Коцюбинського, в межах 

даного підприємства 

48 ПП  Манін В.П ліва частина вулиці Калініна, від дистанції енергопостачання 

до ринку „Фенікс", та вул. Енергетиків до вул. Фрунзе 

49 Будівельно-монтажне експлуатаційне 

управління № 3 

- частина вулиці Вокзальної від початку і до пров. 

Садового;  

- прилегла територія до водонапірних веж та 

каналізаційних насосних станцій, що знаходяться на балансі 

даного підприємства;  



- платформи "Станція Знам'янка-Сортувальна", 

"Локомотивне депо", вулицю Осадчого від бригадного дому 

до пожежної частини;  

- права частина вулиці Партизанської  від бігборду до 

зупинки «Промкомбінат» 

50 Пасажирський вокзал сквер для пасажирів та територію біля пам'ятного знаку 

„Паровоз" 

51 Локомотивне депо частина вулиці Свердлова, від пішохідного мосту до вулиці 

Дмитрівської; від бігборду до в’їзду до Фастівського парку 

52 Будівельно-монтажний поїзд № 704 вулиця Осадчого до провулку Транспортного 

53 Станція Знам'янка частину вулиці Свердлова, від будівлі дистанції сигналізації 

та зв'язку до пішохідного мосту; вулицю Осадчого, від 

бригадного дому до пожежної частини 

54 Знам'янський відділ служби 

матеріально-технічного забезпечення 

Одеської залізниці 

узбіччя вулиці Фрунзе, від клубу дельтапланеристів до 

підприємства 

55 Дистанція сигналізації та зв'язку частину вулиці Свердлова, від будівлі дистанції сигналізації 

та зв'язку до будинку № 16 

56 Дистанції колії шляхопровід, територія тунелю 

57 Знам’янська дирекція залізничних 

перевезень 

вулиця Жовтнева, від НВК № 2-ліцею до вулиці Свердлова 

58 Знам'янський загон воєнізованої 

охорони Одеської залізниці 

сквер по проспекту ВЛКСМ до вулиці Трудової 

59 Знам’янська бальнеологічна лікарня прилегла територія по периметру закладу до проїжджої 

частини 

60 ПП В.Білоус, ПП Є.Гриценко зупинка "Водолікарня", узбіччя вул. Героїв Сталінграду, від 

обласної бальнеологічної лікарні до житлового будинку по 

вул. Енгельса,52; вул. Тополина 

61 ПП Л.І. Постика, ПП А.Метляков права сторона вулиці Героїв Сталінграду біля колгоспного 

ринку 

62 Знам’янська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка 

вулиця Героїв Сталінграду, від вул. Миру до вул. Леніна; 

вул. Галочкіна до вул. Героїв Сталінграду; 

63 Навчально-виховний комплекс 

«Загальносвітня школа №2 – ліцей» 

проспект ВЛКСМ, сквер по вул. Гагаріна 

64 Знам’янська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №3 

сквер біля школи, територія, яка прилягає до школи по вул. 

Дзержинського, алея по вул. Привокзальній 

65 Знам’янська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №4 

вул. Кіровоградська, прилеглу територію 

66 Відділ освіти територія біля  новобудови школи по вул. Луначарського 

(згідно генплану 

67 Спецшкола-інтернат сквер перед спецшколою-інтернатом та територію біля 

школи по провулку Толстого 

68 ПТУ-12 вулиця Осадчого, від пішохідного мосту до вулиці Леніна; 

стадіон і сквер біля Андріївської церкви по вул. 

Петровського 

69 Знам’янський професійний ліцей вул. Жовтнева, від провулка Свердлова до пам'ятного знаку 

"Танк"; вулиця Свердлова, від вулиці Партизанської до 

вулиці Жовтневої 

70 Насосна станція ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" 

частина парку ім. Т.Г.Шевченка 

71 КП "Знам'янська житлово-

експлуатаційна контора № 1" 

частина вулиці II Поперечної, від будинку № 35 до церкви 

Святої Тетяни по вул. Фрунзе 

72 Знам’янське ВКГ ОКВП «Дніпро – 

Кіровоград» 

частина вулиці Жовтневої, від вулиці Радянської до вулиці 

Дмитрівської 

73 КП «Ритуал» перехрестя вул. Маяковського та провулку Толстого 

74 ЦТП №3 ПАТ «Укртелеком», 

Знам’янський вузол зв’язку №1 

Кіровоградської дирекції  УДППЗ 

«Укрпошта» 

територія, прилегла до установ зі сторони вулиць Радянська 

та Жовтнева до парапету 

 

75 Міський Палац культури сквер, що розташований поруч із міським Палацом культури 

76 ВАТ "Знам'янський завод "Акустика" територія між платформою № 3 залізничного вокзалу та 

вулицею Петровського, вулиця Петровського в межах даного 

підприємства 

77 ВАТ "Завод "Пуансон" вулиця Дмитрівська з узбіччями в межах даного 

підприємства 

78 Знам'янський район електричних мереж вулиця Скирди з узбіччям, від даного підприємства до вулиці 

Дмитрівської; території, прилеглі до об'єктів даного 



підприємства, в межах міста 

79 Філія «Знам’янський райавтор» частина вулиці Дмитрівської від зупинки «Врожайна» до 

пункту шиномонтажу та вулканізації. 

80 Державне підприємство"Чорноліський 

навчально-виробничий лісгосп" 

узбіччя вулиць Жовтневої, Партизанської, Скирди, 

Чайковського, Шмідта, Назарова, 8 Березня, які є окраїнами 

Чорного лісу 

81 Міський спортивно-технічний клубу 

товариства сприяння обороні України 

територія, що прилягає до даної організації в межах вулиці 

Суворова, житлового будинку по вул. Київській, 26 та вул. 

Фрунзе 

82 Психоневрологічному інтернату з 

геріартричним відділенням 

територія, що розташована між даним закладом та 

провулком Макаренка; 

83 
Відділення Ощадбанку України 

територія перед даною банківською установою, частина 

вулиці Гагаріна та узбіччя вулиці Партизанської 

84 Управління по експлуатації газового 

господарства 

вулиця Коцюбинського, від вул. Скирди до вул. 

Ціолковського 

85 АЗС "Конон" вулиця Дзержинського з узбіччям до території ЗОШ № 3, 

вулиця Фрунзе з узбіччям та частина скверу до ПП 

Могильного 

86 АЗС "ОККО" вулиця Фрунзе з узбіччям до АТБ 

87 ПП Титов I.K.,  

ПП Могильний P.A. 

вулиця Фрунзе, сквер по вулиці Фрунзе до загальноосвітньої 

школи № 3 

88 ПП Цимбал І.О., ПП Бойко М.М., ПП 

Найдьонов С.П.,  

ПП Цюнко O.JI. 

частина території між вулицями Селянська, Перемоги та 

Рози Люксембург 

89 ПП  Козіна Л.С. ліва частина вулиці Леніна та Рози Люксембург біля 

магазину. 

 

 

 

 


	o3
	o4
	o144
	o145
	o146
	bookmark1
	bookmark2
	o41
	o43
	o63
	o47
	o52
	o53
	o54
	o56
	o57
	o58
	o59
	o61
	o37
	o49
	bookmark5

