УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
25.03.2020

Ужгород

№ 153

Про погодження розміщення
та передачу на утримання місць
збору твердих побутових відходів
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про благоустрій населених пунктів в Україні», на виконання
пунктів 2.7, 2.8 розділу II «Державних санітарних норм і правил утримання
територій населених місць» затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити розміщення місця збору твердих побутових відходів
загального користування площею 16 кв.м. по вул. Дмитра Климпуша (біля
заправки БРСМ) відповідно до схеми, що додається.
2. Департаменту міського господарства передати на утримання ОСББ
паспортизовані, відповідно до рішення виконавчого комітету 03.04.2013
№114(зі змінами та доповненнями) місця збору твердих побутових
відходів,облаштованих для обслуговування їх мешканців, а саме:
- вул. Л. Толстого, 33 - ОСББ «Толстого 31», ОСББ «Льва Толстого 33»,
ОСББ «Проспект Свободи 1» ;
- вул. Марії Заньковецької, 3 - ОСББ «Заньковецької 3» ;
- вул. Марії Заньковецької, 7 - ОСББ «Заньковецької 7» ;
- вул. Марії Заньковецької, 9 - ОСББ по вул. Заньковецької, 9 «Єдині» ;
- вул. Василя Сурикова, 44 - ОСББ «Сурікова 3» ;
- вул. Гулака-Артемовського - ОСББ «Гулака Артемовського 14/41» ;
- вул. Василя Комендаря, 54 - ОСББ «В.Комендаря 54», ОСББ «Наш дім –
Ужгород» ;
- вул. Можайського, 30 - ОСББ «Можайського 30» ;

- вул. Можайського, 32 - ОСББ «Можайського 32» ;
- наб. Незалежності, 21 - ОСББ «Рафанда» ;
- вул. Пестеля, 4 - ОСББ «Каштан Минайська 3», ОСББ «Пестеля 4»,
ОСББ «Пестеля 6А» ;
- вул. Сурикова, 3, - ОСББ «Сурікова 3», вул. В. Комендаря, 50 - ОСББ
«Велика Перемога» ;
- вул. Керченська, 7,7а – ОСББ «Керченське - Ужгород» ;
- вул. Сечені, 50- ОСББ «Сечені 50» ;
- вул. Минайська, 23 - ОСББ «Престиж Дім-23» ;
- вул. Висока,10 – ОСББ «Дружба».
3. Користувачам зазначених місць збору забезпечити належне та
своєчасне їх утримання.
4. Департаменту міського господарства розробити та затвердити паспорт
місця збору твердих побутових, передбаченого пунктом 1 цього рішення.
5. Головам ОСББ, які не увійшли до переліку об’єктів, зазначених у
пункті 2 цього рішення до 01.05.2020 року визначити місця збору твердих
побутових відходів, з метою їх облаштування для обслуговування мешканців
ОСББ.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови І. Фартушка.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

