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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 СОVID-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.  

 

**Загальна інформація щодо дій 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;  

4) оформляється звернення до Національної поліції України про 

встановлення винної особи;  

5) обраховуються збитки, завдані внаслідок незаконного захоронення 

таких відходів. 
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ІНСТРУКЦІЯ  
щодо поводження з використаними засобами індивідуального захисту в 

Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі у період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19  

 

Варіант 1. Для всіх учасників освітнього процесу, рекомендується: 

 Використані засоби індивідуального захисту (респіратори, захисні 

маски, гумові рукавички), паперові серветки збирати в окремі контейнери 

(урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, що розміщуються в 

службових приміщеннях, навчальних кабінетах та спеціалізованих 

приміщеннях (лабораторіях, спортивній залі, актовій залі, студентській 

їдальні, харчоблоці, медичному пункті, гуртожитку). На контейнерах (урнах) 

з кришкою для використаних засобів індивідуального захисту необхідно 

нанести чітку яскраву відмітку (табличку) - «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА 

РУКАВИЧКИ»; 

 Після закінчення занять - для студентів (закінчення робочого дня - 

для працівників) накопичені відходи (використані засоби індивідуального 

захисту, паперові серветки) необхідно скласти в один пакет, щільно його 

зав’язати і транспортувати із службового приміщення, навчального кабінету, 

спеціалізованого приміщення до контейнера (урни), що розміщений в 

коридорі на першому поверсі навчального корпусу (ліве крило навчального 

корпусу). В свою чергу, накопичені відходи в гуртожитку необхідно 

транспортувати у спеціально відведене місце (приміщення), що розміщене в 

підвальному приміщені гуртожитку, у відповідний контейнер (урну) з 

відміткою - «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».  

У відведеному місці (приміщені) розміщується три контейнери з 

відходами, що викидаються у загальний контейнер муніципальних відходів 

через 72 години (в 1-му контейнері (урні) – зберігаються відповідні відходи 

протягом - 24 годин, в 2-му контейнері (урні) протягом – 48 годин і в 3-му 

контейнері (урні) протягом – 72 годин. Після витримування 72 годин, відходи 

викидаються у загальний контейнер муніципальних відходів, а контейнер 

(урна) переміщується для відходів протягом 24 годин. Така послідовність 

зміни контейнерів застосовується систематично. 

Відповідальні особи за транспортування закритих поліетиленових 

пакетів з використаними засобами індивідуального захисту до місця 

(приміщення) їх зберігання протягом 72 годин: 

- з службових кабінетів та спеціалізованих приміщень – прибиральниці 

службових приміщень навчального корпусу; 



- з начальних кабінетів та спеціалізованих аудиторій – чергові 

академічних груп; 

- з гуртожитку - прибиральниці службових приміщень гуртожитку та 

чергові гуртожитку; 

- з медичного пункту - прибиральниці службових приміщень гуртожитку 

або чергова медична сестра; 

- з харчоблоку – кухонні робітники. 

 Зібрані в загальний контейнер (урну) використані маски та 

рукавички необхідно витримати не менше 72 годин, після цього їх можна 

викинути у загальний контейнер муніципальних відходів (два контейнери 

знаходяться на вулиці біля лівого крила навчального корпусу). 

Відповідальні особи за транспортування використаних засобів 

індивідуального захисту у загальний контейнер муніципальних відходів: 

- з навчального корпусу – прибиральниці службових приміщень, двірник 

та черговий (сторож) навчального корпусу; 

- з гуртожитку - прибиральниці службових приміщень та черговий 

гуртожитку. 

 

Варіант 2. Для учасників освітнього процесу, які захворіли або 

контактували з громадянами, хворими на COVID-19, рекомендується: 

 Зазначені вище відходи складати в два пакети, щільно їх 

зав’язувати і витримати 72 години в контейнері (урні) загального призначення, 

що розміщені: 

- в коридорі на першому поверсі навчального корпусу (ліве крило 

навчального корпусу); 

- в підвальному приміщені гуртожитку.  

Відповідні контейнери (урни) позначаються чіткою яскравою відміткою 

- «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

 Через 72 години накопичені відходи можна викинути у загальний 

контейнер муніципальних відходів. 

Відповідальні особи – відповідно варіанту 1. 

 

Варіант 3. Для учасників освітнього процесу, які перебувають на 

самоізоляції, в тому числі в ізоляторах медичного пункту, 

рекомендується: 

 Зазначені вище відходи складати в два пакети, щільно їх 

зав’язувати і витримати 72 години в контейнері (урні) загального призначення, 

що розміщені: 

- в підвальному приміщені гуртожитку.  

Відповідні контейнери (урни) позначаються чіткою яскравою відміткою 

- «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

 Через 72 години накопичені відходи можна викинути у загальний 

контейнер муніципальних відходів. 

Відповідальні особи – відповідно варіанту 1. 
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