
План прибирання
міста взимку



Роботи, які виконуються взимку, 
поділяються на 4 групи:

дороги, тротуари, наскрізні 
міжквартальні проїзди 
– переможець тендеру з утримання 
шляхово – мостового господарства;

прибудинкові та прилеглі території 
житлових будинків, під’їзні шляхи до 
них – балансоутримувач/управитель 
(ОСББ, СК, ЖБК, ОСН-БК тощо);

прилеглу територію до будівель 
приватного сектору, включно з 
тротуаром – власники приватних 
будинковолодінь;

прилеглу територію до об’єктів 
господарювання – суб’єкти 
підприємницької діяльності

підтримувати постійний зворотній 
зв'язок з Гідрометцентром;

завчасно оповіщати населення:

забезпечити оперативне реагування 
щодо першочергового прибирання 
магістральних вулиць, маршрутів та 
зупинок громадського транспорту, доступу 
до медичних, учбових і побутових закладів;

своєчасно застосувати превентивні методи 
- посипання протиожеледними засобами;

здійснювати контроль за утворенням 
ожеледиці та інтенсивністю опадів
при складних погодних умовах:

На вулицях 1 категорії
– кожних 2 години;

На вулицях 2 категорії 
– кожних 4 години;

На вулицях 3 категорії, 
прибудинкових територіях
 – кожних 8 годин;

за 3 години до початку 
роботи техніки; 

за дві години до 
початку роботи 
техніки;

Попередження

Очищення

Видалення

Догляд

Хто має прибирати:

Зобов’язання міської ради: При типових погодних умовах:

На вулицях першої категорії
 - кожних 8 годин.

Роботи з очищення тротуарів 
проводяться після початку снігопаду:

Зобов’язання обслуговуючих 
підприємств:

Зобов’язання мешканців міста:

Зобов’язання суб’єктів 
підприємницької діяльності:

завчасно скоригувати плани щодо 
подальших дій (добирання на роботу, 
учбових закладів, тощо);

застосовувати протектори у взутті
 і перейти на так звану «зимову ходу»;

водіям обмежити курсування власним 
автотранспортом, прибрати авто з проїзних 
частин та прибудинкових територій;

забезпечити оперативне прибирання 
прилеглої території до об’єктів 
господарювання;

звільнити від снігу допоміжні засоби для 
людей з обмеженими можливостями 
(пандуси, під’їзди до кнопок виклику, тощо).

У випадку різкого погіршення погодних 
умов мешканці та представники 
громадських осередків можуть активно 
долучатися до проведення оперативних 
робіт з очищення прилеглих територій.

ЗЕЛЕНИЙ
РІВЕНЬ

ЧЕРВОНИЙ
РІВЕНЬ

ЖОВТИЙ
РІВЕНЬ

З інтенсивністю руху пішоходів 

до 50 чол.  –  3 год.
від 51 до 100 чол.  –  2 год.

понад 1000 чол.  –  1 год.



При виявленні територій неналежного 
утримання необхідно звертатися у 
цілодобову довідково-інформаційну
службу за телефонами:

управління муніципальної інспекції:  

в робочий час

15-80
067 477 2919
067 351 5710

щодо виконавців робіт з утримання 
шляхово-мостового господарства 
м.Тернополя в зимовий період: 

інтерактивна карта 
відповідальності за 
прибирання Тернополя 
взимку

Детальніша інформація 

073 015 1481
067 447 3186
067 447 3278


