Додаток № 1
до проекту рішення Хустської міської ради
від ___ ______________ 2011 року

ПРАВИЛА
дотримання тиші в громадських місцях
на території Хустської міської ради
1. Ці Правила діють на території Хустської міської ради
і є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями
усіх форм власності, суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами, які
постійно або тимчасово перебувають на території міста Хуст.
2. Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької
діяльності та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності, з метою
відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму,
зобов'язані:
- у відповідності до чинного законодавства здійснювати організаційні,
господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи
щодо попередження утворення та зниження шуму до рівня, установленого
відповідними санітарними нормами;
- забезпечувати під час роботи закладів ресторанного господарства,
торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу,
культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і
розважальних заходів тощо рівень звучання звуковідтворювальної апаратури та
музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівень
шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують
рівня, установленого відповідними санітарними нормами;
- вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівня
шуму, встановленого відповідними санітарними нормами, в таких приміщеннях
і на таких територіях (далі - захищені об'єкти):
1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних закладів, закладів освіти та культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів ресторанного
господарства, об»єктів торгівлі, побутового обслуговування, розважального та
грального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають
люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території міста і груп
житлових будинків.
3. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності
не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для
відповідного часу доби.
4. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених
об'єктах
забороняються
гучний
спів
і
викрики,
користування

звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму,
проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
5. Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що
супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої
до восьмої години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово. Власник або
орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт,
зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених
робіт. Виключно за згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та
будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. При
цьому шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен
перевищувати відповідних санітарних норм.
6. Передбачені пунктами третім, четвертим та п’ятим цих Правил вимоги
щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності,
що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності,
що супроводжуються шумом, за умов, які виключають проникнення шуму
в прилеглі приміщення, де постійно чи тимчасово перебувають люди;
2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності,
що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму
за межі таких приміщень;
3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших
надзвичайних ситуацій;
4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення
правопорушень;
5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної
оборони;
6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових
заходів, про які завчасно сповіщено виконавчий комітет Хустської міської ради;
7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність
жилих і громадських будівель, за умови вжиття невідкладних заходів щодо
максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких
постійно чи тимчасово перебувають люди;
8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів
міста, інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету Хустської міської
ради, проведення спортивних змагань.
7. Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам підприємницької
діяльності та громадянам на території міста Хуст забороняється проведення
салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і
піротехнічних засобів у випадку відсутності:
- погодження з Хустським районним відділом ГУ МНС України в
Закарпатській області;
- сертифікатів відповідності на піротехнічні засоби та вибухові речовини,
які використовуються.
8. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням
вибухових речовин і піротехнічних засобів на території населених пунктів
проводиться з восьмої до двадцять другої години на умовах, передбачених
пунктом 7 даних Правил.

9. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний
час із двадцять другої до восьмої години, за винятком святкування Нового року
в ніч з 31 грудня на 1 січня.
10. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію
побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів,
здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть
постраждати люди або майно.
11. Застосування піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків
професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог
нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних
виробів в Україні.
12. Керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій усіх
форм власності зобов’язані проводити роз’яснювальну роботу в своїх
колективах з питань дотримання Правил дотримання тиші в населених пунктах і
громадських місцях на території міста Хуст.
13. Контроль за додержанням керівниками та посадовими особами
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами
даних Правил здійснюють відповідні органи в межах своїх повноважень,
встановлених законом.
За порушення цих Правил винні особи притягуються до адміністративної
відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
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