
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 23.08.2018                          Ужгород                         № 239 
 

 Про погодження розміщення об’єктів  

міського благоустрою – місць збору  

твердих побутових відходів  

 

 

          Керуючись Законами України «Про відходи», «Про благоустрій 

населених пунктів в Україні», «Про забезпечення санітарного і 

епідеміологічного благоустрою населення», статтею 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пунктів 2.7, 2.8 наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145 «Про 

затвердження санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць», виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

           1.  Погодити розміщення об’єктів міського благоустрою – місць збору 

твердих побутових відходів для обслуговування багатоквартирної житлової 

забудови згідно з додатком.  

           2. Зобов’язати підприємства та організації, які надають послуги з 

утримання будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні 

кооперативи (ЖБК), молодіжно-житлові комплекси (МЖК), а також об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ):  

 

           - своєчасно укладати із спеціалізованими підприємствами і організаціями 

договори на перевезення, оброблення та захоронення твердих побутових 

відходів;  

          - здійснювати утримання в належному санітарному стані території, 

прилеглої до визначених місць збору відходів  

           3.  ТОВ «АВЕ Ужгород» (Якубик Н.В.) спільно з керівниками 

підприємств та організацій, які надають послуги з утримання будинків і 

прибудинкових територій, житлово-будівельних кооперативів, молодіжно-

житлових комплексів, а також об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків виконати комплекс заходів щодо облаштування місць збору твердих  

 



 

побутових відходів водонепроникним твердим покриттям та захисними 

огорожами.  

            4.  ТОВ «АВЕ Ужгород» забезпечити укладання угод на вивезення 

твердих побутових відходів із власниками індивідуальної житлової забудови та 

інших суб’єктів господарювання, шляхом наданням окремих баків ємністю 

120/240 л та вивезення накопиченого сміття згідно з графіком.  

           5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В.  

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв  



                                                                                                    Додаток  

                                                                                              до рішення виконкому  

                                                                                              ______________№ _____  

Перелік 

 об’єктів міського благоустрою – місць збору твердих побутових відходів 

 

№

з

/

п

  

а Адреса розташування місця 

 збору побутових відходів 

Кількість 

контейне

рів типу 

ЄВРО  

Примітка (перелік будинків, 

для обслуговування яких 

облаштовується майданчик)  

1  вул. Оноківська, 4  3  вул. Оноківська, 2,4,6,  

Ф. Потушняка, 3,5,7,9  

2  вул. Федора Потушняка 

(Благоєва)  

4  вул. Федора Потушняка, 

8,10,12,14, Оноківська, 8  

3  вул. Оноківська, 12-14  6  вул. Оноківська, 

10,12,14,16,18  

4  вул. Степана Руданського, 

3-5  

2  вул. Степана Руданського, 

3,5  

5  вул. Шахтарів, 5  1  вул. Шахтарів, 5,5а,7,7а  

6  вул. Юрія Венеліна- Гуци  2  вул. Юрія Венеліна- Гуци, 

2, 4,10  

7  вул. Іллі Бродлаковича  3  вул. Іллі Бродлаковича, 1, 

Адмірала Нахімова, 1,  

Климента Тімірязєва, 18  

8  вул. Івана Сільвая  2  вул. Івана Сільвая, 5, 

Миколаї Божук, 4,6  

9  вул. Перемоги, 35  3  вул. Перемоги, 35, пр. 

Свободи, 20,22, 24, В. 

Ковача, 13  

10  вул. В. Ковача, 17 

(колишня хімчистка)  

4  вул. В. Ковач, 15, пр. 

Свободи, 26,28,30,32,34  

11  вул. М. Заньковецької, 2а  4  пр. Свободи, 36,38,40,42,44, 

Заньковецької, 2а  

12  вул. Р. Шухевича, 4-6  4  вул.Р. Шухевича, 

2,4,6,8,2а,12а,14а, вул. Ю. 

Гагаріна, 28  

13  вул. Р. Шухевича, 10а-14а  4  вул.Р. Шухевича, 8а,10а, 

16а, 16б, 18, 18а, вул. Ю. 

Гагаріна, 28г, 28д  

 

Керуючий справами виконкому                                                       О.Макара 


