
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020     Ужгород                    № 299 

 

Про погодження місць збору  

твердих побутових відходів  

закритого типу 

 

 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», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, враховуючи звернення голів ОСББ 

«Тиса-Уж», «Можайського 3» та  ЖБК «Архітектус»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Погодити розміщення місць збору твердих побутових відходів 

закритого типу: 

          1.1. ОСББ «Тиса-Уж» (І. Майор)  по  вул. Олександра Можайського, 5 

(площа 8 кв. м). 

          1.2. ОСББ «Можайського 3» (О. Грига)  по  вул. Олександра 

Можайського, 3 (площа 8 кв. м). 

          1.3. ЖБК «Архітектус» (Б. Тиводар) по вул. Олександра Хіри, 9 (площа 8 

кв. м)  

відповідно до схем, що додаються. 

2. Користувачам зазначених місць збору забезпечити належне та 

своєчасне їх утримання. 

3. Департаменту міського господарства розробити та затвердити паспорти 

місць збору твердих побутових відходів із урахуванням схем до пункту 1 цього 

рішення.  

4. Пункт 1.1. рішення виконкому 27.11.2019 № 430 визначити таким, що 

втратив чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                  Богдан  АНДРІЇВ 
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