
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 COVID-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 «COVID-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. 

 


