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на Ng Керiвникам органiв управлiпrrя
освiтою райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад
MicT обласного значення, мiських,
селищнихо сiльських рад об'еднаrrих
територiальних громаJI, заклалiв
вищоi, фаховоi передвищоr,
професiйноI (професiйно-техlriчноi),
загальноi середньоi позашкiльноi
освiти об.lrасного пiдпорядкування

Щодо забезпечення дотримання
протиепlдемIчних заходlв у закладах
освiти обласr,i протягом 20201202|
LIавчальцоI,о року

направляемо постанову Головного санiтарного лiкаря Украilли вiд
22.08.2020 jф 50 о'Про затвердження протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти
на перiод карантину у звязку з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-
19)" з метою вжиття заходiв для убезпечення вiд зараження KoporraBipycнolo
хворобоrо (CovID- 19) працiвникiв, здобувачiв закладiв освiти пiдц час
освir,нього процесу протяом 20201202 1 навчального року.
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Інструкція щодо дій у випадку знаходження несанкціонованих звалищ із 
значною кількістю використаних засобів індивідуального захисту та
предметів уходу за хворими інфекційної хвороби COVID-19, інших

медичних відходів
В зв’язку із подовженням терміну карантину, введеного з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 кількість 

використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за 

хворими, інших медичних відходів, що потрапляють до несанкціонованих 

звалищ та можуть представляти суттєву потенційну загрозу для населення, 

невпинно зростає.

Для усіх громадян - рекомендуємо такі відходи складати в 1 пакет, щільно 

його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин, після 

цього їх можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів.

Для громадян, які хворіють або контактують з громадянами, хворими на 

COVID-19 - рекомендуємо такі відходи складати в 2 пакети, щільно їх 

зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин, після цього їх 

можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів.

Якщо громадяни перебувають на самоізоляції, - рекомендуємо такі відходи 

складати в 2 пакети, щільно їх зав’язувати і витримати в домашніх умовах не 

менше 72 годин, після цього їх можна викинути у загальний контейнер 

муніципальних відходів.

У випадку знаходження несанкціонованих звалищ (поліетиленові пакети 

ємністю 35-50 літрів, з позначками медичної (біологічної) небезпеки або 

позначками «СОУГО-19»), необхідно:

1) При можливості зафіксувати за допомогою фото- та відеофіксації факт 

порушення законодавства та встановити географічні координати звалища;



2) Звернутися до Державної екологічної інспекції України за телефонами 

38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40) або в електронному вигляді на e-mail: 

info@dei.gov.ua;

3) альтернативним варіантом є оформлення заявки на електронному сервісі 

«Екомапа» (https://ecomapa.gov.ua/), створеним міністерством для спрощення 

інформування місцевих комунальних органів про існуючі стихійні 

сміттєзвалища

4) Звернутись на гарячу лінію чи систему оперативного інформування 

відповідного місцевого органу виконавчої влади та повідомити зазначену 

інформацію (у разі виявлення порушення в межах населеного пункту)

** В усіх випадках необхідно повідомляти інформацію про себе, оскільки 

анонімні заяви не розглядаються. Отримана оперативна інформація буде 

використана для ліквідації таких сміттєзвалищ комунальними службами. У 

випадку підтвердження знаходження великих партій медичних відходів будуть 

ініційовані перевірки медичних закладів, що розташовані поруч, з метою 

визначення суб’єктів господарювання, що позбуваються небезпечних відходів 

незаконними шляхами.

Дії Держекоінспекції у випадку надходження заяви від громадян про виявлення 

несанкціонованого звалища чи накопичення відходів

1) складається акт;

2) оформляється припис органу місцевого самоврядування на утилізацію 

небезпечних відходів;

3) органи місцевого самоврядування визначають спеціалізованого суб’єкта 

господарювання, який здійснює утилізацію виявлених небезпечних відходів;

3) оформляється звернення до Національної поліції України про встановлення 

винної особи;

4) обраховуються збитки, завдані внаслідок незаконного захоронення таких 

відходів.
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У ЗВ'ЯЗКУ З СОУЮ-19
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Викидаємо 
в контейнер
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ЯКЩО ВИ ВИЯВИЛИ

НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ЗВАЛИЩЕ ЧИ НАКОПИЧЕННЯ ВІДХО,
ІЗ ЗНАЧНОЮ  КІЛЬКІСТЮ * ** ВИКОРИСТАНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ТА ПРЕДМЕТІВ ДО ГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ІНФЕКЦІЙНОЮ  ХВОРОБОЮ 
COVID-19, ІНШ ИХ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

і

При можливості зафіксувати
за допомогою
фото- та відеофіксації факт
порушення законодавства та
встановити
географічні координати 
звалища

Звернутися до Державної 
екологічної інспекції України 
за телефонами 
38 (044) 521-20-38,
38 (044) 521-20-40) або в 
електронному вигляді на 
e-mail: info@dei.gov.ua

Альтернативним варіантом є 
оформлення заявки на 
електронному сервісі «Екомапа» 
(https://ecomapa.gov.ua/), 
створеним міністерством для 
спрощення інформування місцевих 
комунальних органів про існуючі 
стихійні сміттєзвалища

Звернутись на гарячу лінію 
чи систему оперативного 
інформування відповідного 
місцевого
органу виконавчої влади та
повідомити зазначену 
інформацію (у разі 
виявлення порушення в 
межах населеного пункту)

Отримана оперативна інформація буде використана для ліквідації таких сміттєзвалищ комунальними службами. 
У випадку підтвердження знаходження великих партій медичних відходів будуть ініційовані перевірки 
медичних закладів, що розташовані поруч, з метою визначення суб’єктів господарювання, що позбуваються 
небезпечних відходів незаконними шляхами.

* Під значною кількістю медичних відходів розуміємо поліетиленові пакети ємністю близько 35-50 літрів.
** В усіх випадках необхідно повідомляти інформацію про себе, оскільки анонімні заяви не розглядаються.
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ДІЇ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ У ВИПАДКУ НАДХОДЖЕННЯ 
ЗАЯВИ ВІД ГРОМАДЯН ПРО ВИЯВЛЕННЯ
НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ЗВАЛИЩА ЧИ НАКОПИЧЕННЯ

Міністерство 
захисту довкілля 
та природних ресурсів 
України

СКЛАДАЄТЬСЯ
А КТ

ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ПРИПИС
ОРГАНУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ НА 
УТИЛІЗАЦІЮ  НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ВІДХОДІВ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ВИЗНАЧАЮ ТЬ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮ ВАННЯ, ЯКИЙ 
ЗДІЙСНЮ Є УТИ ЛІЗА Ц ІЮ  
ВИЯВЛЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ  
ВІДХОДІВ

ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ЗВЕРНЕННЯ 
ДО  Н А Ц П О Л ІЦ ІЇ
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИННОЇ 
ОСОБИ

ОБРАХОВУЮТЬСЯ ЗБИТКИ,
ЗАВДАНІ ВНАСЛІДО К 
НЕЗАКОННОГО ЗАХОРОНЕННЯ 
ТАКИХ ВІДХОДІВ
















