УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.03.2018р.

м. Яремче

№ 28

Про проведення весняної толоки
по санітарній очистці
і благоустрою населених пунктів
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2010 року №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» щорічно
протягом квітня-травня проходить всеукраїнська акція з благоустрою «За
чисте довкілля».
В рамках акції та на виконання рішення Яремчанського МВК від
28.03.2017 року № 21 на території міської ради 30-31 березня 2017 року було
проведено загальноміську Весняну толоку, а в період квітня – місячник
чистоти.
В даний період, завдяки зусиллям комунальних підприємств міста,
селища Ворохта та села Микуличин, селищного та сільських голів,
керівників установ, організацій та закладів міста було проведено цілий ряд
робіт з виконання заходів по санітарній очистці і благоустрою населених
пунктів регіону, затверджених рішенням міськвиконкому.
Міським комунальним підприємством упорядковано квітники та
висаджено квіти, впорядковано території біля пам'ятника партизанамковпаківцям, могили борцям за волю України , пам'ятника воїнам Афганцям,
біля стелли та в'їздного знаку, проведено чистку тротуарів в центральній
частині міста; проведено частковий ремонт доріг місцевого значення,
спільно з КП «Благоустрій» було впорядковано території кладовищ та
прилеглі території. За результатами проведених обстежень комунальними
підприємствами ліквідовано ряд стихійних сміттєзвалищ.
КП «Благоустрій» проводились роботи по впорядкуванню майданчиків
для збору сміття, переглянуто схему розміщення та перенесено кілька
контейнерів для збору сміття з берегів струмків; продовжується робота по
укладанню угод на вивіз сміття з власниками приватних садиб, пансіонатів та
садиб «зеленого туризму». На сьогоднішній день
КП «Благоустрій»
придбано та роздано 846 індивідуальних контейнерів для збору сміття по
вул.Свободи та прилеглих вулиць. Це дало можливість перенести з
центральної вулиці міста ряд великих контейнерів та зменшити складування
в місті транзитного сміття.
Про хід виконання завдань та заходів по вирішенню питання санітарної
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очистки та благоустрою міста було інформовано
міськвиконком
на
протязі минулого року.
Питання прибирання та утримання територій в цілому знаходиться в
задовільному стані. Комунальні служби міста з поставленими перед ними
завданнями справляються.
Налагодженим на сьогоднішній день є порядок порізки аварійнонебезпечних дерев та сухостою на територіях, що знаходяться в комунальній
власності міста.
Виходячи з вищенаведеного, заслухавши інформацію начальника
відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому Юрія Сіщука щодо аналізу існуючого стану та
пропозиції по поліпшенню благоустрою населених пунктів, санітарної
очистки і утримання територій підприємствами, організаціями та суб'єктами
підприємницької діяльності Яремчанського регіону, керуючись ст.30 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
розпорядження обласної державної адміністрації від 13.03.2018 року №130
«Про проведення в області заходів з благоустрою територій до Великодніх
свят, щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому Юрія
Сіщука
«Про проведення
весняної толоки по санітарній очистці і
благоустрою населених пунктів» (довідка додається) взяти до уваги.
2. З метою приведення в належний санітарний стан населених пунктів
на території Яремчанської міської ради, поліпшення естетичного,
санітарного стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування
та відпочинку населення, провести на території міської ради протягом квітня
2018 року місячник чистоти, а 29-30 березня, за сприятливих погодніх умов,
загальноміську Весняну толоку.
3. Затвердити перелік заходів по санітарній очистці і благоустрою
населених пунктів Яремчанського регіону на 2018 рік, згідно додатку.
3.1.Першому заступнику міського голови Т.Клим»юку, секретарю
міської ради В.Губарчуку, керуючому справами міськвиконкому О.Шимку
взяти на особистий контроль виконання затверджених заходів відповідними
структурними підрозділами, установами, підприємствами та організаціями,
діяльністю яких вони керують згідно функціональних повноважень.
3.2.Покласти персональну відповідальність за виконання поставлених
завдань на керівників підприємств і організацій, незалежно від форм
власності, та фізичних осіб.
4. Комісії по благоустрою на час проведення акції проводити
обстеження виконання затверджених заходів та інформувати міськвиконком .
4.1. Міським комунальним підприємствам, відділам та управлінням
міськвиконкому, підприємствам, установам та організаціям міста, не залежно
від форм власності, селищному та сільським головам забезпечити виконання
даних заходів в зазначені терміни.
5. Рекомендувати місцевим осередкам політичних партій, рухів і
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громадським організаціям, депутатам міської
ради
та
членам
міськвиконкому взяти участь в акції.
6. Регіональному часопису «Яремчанський вісник» щотижнево до
травня 2018 року в кожному номері широко висвітлювати інформацію по
проведенню заходів.
7. Рекомендувати селищному та сільським головам розробити та
затвердити першочергові заходи по благоустрою на території селищної та
сільських рад.
8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук).
9.
Співвиконавцям інформувати головного відповідального
координатора про хід виконання заходів до 27.04.2018 р. для узагальнення та
подання інформації міському голові до 10.05.2018 року.
10.Зняти з контролю рішення міськвиконкому від 28.03.2017 р. №21
«Про проведення весняної толоки по санітарній очистці і благоустрою
населених пунктів».
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка, керівників комунальних
підприємств та комісію по благоустрою.

Міський голова

Василь Онутчак

Додаток
до рішення міськвиконкому
від 27.03.2018р. № 28
ПЕРЕЛІК
заходів по санітарній очистці і благоустрою населених пунктів Яремчанського регіону на 2018 рік
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

7

Виконавець
Міське
підприємство
Міське
підприємство

Перелік робіт

комунальне Забезпечити впорядкування газонів та розбивку клумб на території
міста
комунальне Провести впорядкування територій в м.Яремче біля пам´ятників
партизанам-ковпаківцям та воїнам Афганцям, могили борцям за
волю України
комунальне Провести огородження території біля пам'ятника партизанамковпаківцям
комунальне Провести чистку тротуарів в центральній частині міста

Міське
підприємство
Міське
підприємство
Міське
комунальне
підприємство
Міське
комунальне
підприємство,
КП «Благоустрій» спільно з
представниками громади
КП «Благоустрій»

Терміни
до 1 травня
до
20 квітня
до 1 червня
квітень

Провести прибирання та озеленення території біля в'їздного знаку
в м. Яремче
Провести впорядкування територій кладовищ та прилеглі до них
території комунальної власності в м.Яремче

до
20 квітня
до 6 квітня

Проводити впорядкування майданчиків біля контейнерів для

постійно

5

8

КП «Благоустрій», селищний
та сільські голови

9

Селищний та сільські голови,
комісія
по
благоустрою
міськвиконкому
Міське
комунальне
підприємство, селищний та
сільські голови
Селищному та сільським
головам,
міському
комунальному підприємству,
КП «Благоустрій», ОСББ
Селищному та сільським
головам

10
11

12

постійно
до 6 квітня
постійно

Проводити
роботу
серед
населення
по
прибиранню
прибудинкових територій, приватних садиб та прилеглих до них
територій

постійно

Вести постійний контроль за підприємствами, установами та
організаціями в населених пунктах по прибиранню закріплених за
ними територій
відділ Організувати роботу по прибиранню територій біля об’єктів
закладів освіти і культури ( ЗОШ, клуби, тощо)

постійно

13

Управління
культури

14

Відділ культури
міськвиконкому,
Управління ДКС в м.Яремче
Яремчанський міський відділ
УДСНС,
Яремчанське міське
відділення поліції

15

освіти,

збору сміття
Продовжувати роботу по заключенню угод на вивіз сміття з
власниками приватних садиб, пансіонатів та садиб «зеленого
туризму»
Провести обстеження охоронної зони залізниці, селищну і сільські
території населених пунктів щодо виявлення та ліквідації
стихійних звалищ побутового сміття
Організовувати роботу по капітальному ремонту доріг місцевого
значення на території населених пунктів

до 20 квітня

Провести прибирання прилеглої території та території від церкви
Пресвятої Богородиці до в’їзду на вул.Довбуша

до 20 квітня

Провести прибирання берега р.Прут
вул.Страчених

до 20 квітня

від пожежної частини до

6

16

Рятувальна служба

Провести прибирання берега р. Прут в районі водоспаду

до 20 квітня

17

Яремчанське відділення
Надвірнянської оДПІ,
Надвірнянське об’єднане
управління Пенсійного
фонду України в ІваноФранківській області
Відділення поштового
зв’язку №1 в м.Яремче
Станційно лінійна дільниця
№6 в м.Яремче
Філія «Яремчанський РЕМ»
АТ «Прикарпаттяобленерго»

Провести прибирання території від адміністративного приміщення
ДПІ до вул. Хоткевича

до 20 квітня

Благоустрій
території адмінбудівлі та прилеглої території.
Провести прибирання частини вул.Курортна та вул. В.Івасюка

до 20 квітня

Провести прибирання берега потічка Чорногірчик до
вул.С.Бандери та прилеглих територій до трансформаторних
підстанцій. Прибрати гілки обрізаних дерев вздовж ЛЕП.
фінансове Прибрати територію ззаду торгового комплексу «Яремче»

до 20 квітня

Прибирання прилеглої території та території вздовж доріг біля
роздоріжжя вулиць Галицька-Бандери

до 20 квітня

Провести прибирання прилеглої території та території дитячого
майданчика
Провести прибирання відрізку дороги та прилеглої територія від
переїзду по вул. Грушевського до повороту на вул. Галицька
Санаторій «Прикарпатський» Провести прибирання території (зокрема, прилеглі до берега річки
та залізничної колії) та чистку бордюрів по вул. Свободи вздовж
території санаторію; територія санаторію по вул. Курортна,
пішохідна доріжка з вул. Курортна до вул. Свободи.

до 20 квітня

18

19
20
21
22
23
24

Міськвиконком,
управління
Управління
праці
та
соцзахисту
населення
міськвиконкому
Управління
освіти
міськвиконкому
Санаторій «Сніжинка»

до 20 квітня

до 20 квітня
до 20 квітня

7

24.1

24.2

КНПП, ДП «Ворохтянське
ЛГ»,
ДП «Делятинське ЛГ»
КНПП

25

КНПП

26

ПБС

27

Підприємства, організації та
установи міста
ВП
«Івано-Франківська
дистанція колії»
ДТГО «Львівська залізниця»
ТзОВ
«Карпатський
інвестиційний альянс»

28
29

Скласти графік та організувати прибирання зон відпочинку,
берегів річок, струмків та територій біля мостових переходів від
сміття та завалів, а також
Організувати прибирання лісосмуги вздовж дороги навпроти
Яремчанської ЗОШ №3 до Джерела , від церкви м-ну Ямна до
автозупинки Дрібка, від кафе «Зелений Гай» до автомобільного
мосту через р.Прут.
Провести оновлення знаку «КНПП» в мікрорайоні Дора при в’їзді
в м.Яремче. Поновити конструктивні елементи знаку, посадковий
матеріал, урни , тощо.
Забезпечити прибирання смуги відводу дороги, чистку тротуарів.
Проводити прибирання території та поточний ремонт автозупинок
на території міста. Здійснити поточний ремонт мостів, особливо
пішохідної частини (перил, покриття,тощо)
Продовжити роботу по прибиранню належних їм, прилеглих та
закріплених за ними територій
Забезпечувати роботу по прибиранню смуги відводу залізниці та
залізничних переїздів, обрізці дерев.
Запобігати стихійній торгівлі біля залізничних переїздів
Проводити прибирання належних їм територій в центральній
частині міста та території, пошкодженої в наслідок проведення
будівельних робіт
Провести прибирання території ділянки в центральній частині
міста по вул.Свободи , обрізка дерев та кущів по вул.Петраша
Забезпечити прибирання належної їм території по вул. Петраша

30

ТзОВ «Скорзонера»

31

ТзОВ«Станіславська торгова
компанія»
Власники торгових закладів в Проводити постійне прибирання прилеглих
районі продуктових ринків
запобігати утворенню стихійної торгівлі

32

територій

та

до 20 квітня

до 20 квітня

до 20 квітня
Першочергово –
березень-квітень,
щоквартально
постійно
постійно
постійно
до 20 квітня
до 20 квітня
постійно

8

33
34

35

36
37

38

Нагорняк А.,
Вусятицька Н.Ю.,
Дихне Є.
Власникам
тимчасових
споруд
для
здійснення
підприємницької діяльності
та малих архітектурних форм
для сезонної торгівлі
Сувенірні ринки :
«Гуцульська гражда»,
Сувенірний ринок
ПП
Квітчука В.Ю,
ТзОВ«Черемшина», готель
«Прем»єр»
ПП «ВІВ», ПП Помайба
колиба «Гражда»
Готель «Станіславський»;
ТОВ «Комерційна компанія»;
ТзОВ
«Пансіонат
«Карпатські зорі»;
б/в «Карпати»,
б/в «Едельвейс»,
садиба «Вуйко»,
ТзОВ «Скорзонера»
Філія «Приватбанку»

Прибрати територію від будівельного та побутового сміття на
прилеглій території по вул. Івасюка
Постійно проводити прибирання прилеглої
забезпечувати умови розміщення споруд

території

та

до 20 квітня
на період розміщення
споруд

Провести прибирання частини проїзду та берег р. Прут вздовж
території ринку;
Прибирання прилеглої до ринку території, запобігання засмічення
берега р. Прут біля водоспаду

до 20 квітня

Провести прибирання берегу р. Прут та території від колії до
ресторану «Гуцульщина» і колиби «Гражда».
Провести прибирання території та чистку бордюрів по
вул.Петраша

до 20 квітня

Провести прибирання території від будівлі філії до проходу до
міського будинку культури.
Постійно утримувати в належному стані та проводити прибирання
прилеглої території, території біля банкоматів.

до 20 квітня

до 20 квітня
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39

ТОВ «ДІМЕКС»

Прибирати територію біля котельні по вул.Свободи (в районі
міського вузла зв'язку); частину під'їзду та територію біля
магазину «Дімекс»
продуктових Проводити благоустрій та прибирання територій ринків та
прилеглих територій

40

Власники
ринків

41

Андрухович А.Д.,
ПП Саманюк Я.Я.,
ПП Гедзик І.В.
Ресторан-паб «Альпійський»,
Кафе «Колиба»
Філія
«Укрсоцбанку»,
орендарі
ПТЦ «Гріф»
орендарі.
Кафе «Хвиля»,
СПД С.Тарасюк
СПД Б.Гайдук

42
43
44
45
46
47

Яремчанська ЦМЛ
Соколюк О.П
Приватним підприємцям:
-Боднаренко Д.І
-Йосипенко Т.Б
-Грещук Я.М
- ТОВ «Квартал 5»

постійно
постійно

Провести прибирання берега р. Прут прилеглої до орендованої
земельної ділянки;

до 20 квітня

Проводити прибирання території, прилеглої до адмінбудівлі банку
та стоянки автотранспорту
Проводити прибирання території, прилеглої до будівлі та проходу
до тротуару
Утримувати та прибирати території біля належних їм будівель та
споруд по вул. Петраша
Провести благоустрій орендованої території та провести демонтаж
обгорілої аварійної конструкцій.
Провести прибирання прилеглої території ЦМЛ та території біля
колишнього приміщення дитячої лікарні
Здійснити прибирання прилеглої території вздовж струмка та його
берегоукріплення.

до 20 квітня
Постійно
до 20 квітня
до 1 травня
до 20 квітня
до 20 квітня
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48

Філія
Держстрах

49

ПП Панько Л.І
ПП Якубовська О.Ф.
ПП Сліпченко В.В.,
кіоски «Преса» та «Квіти»,
-ПП Попик Н.В, магазин
«Норма»
-ПП Дожук Д.М., Автомийка;
-ПП Свирида Б.М., магазин
«Люстри»;
-ПП Довганюк М.І., магазин
«Меблі»
-Ільчук Л.В.
-Стоянка квадроцикли
ПП Романюк І.В.

50

51
52
53

«Ощадбанку», Прибрати територію, прилеглу до належних їм будівель

до 20 квітня

Прибрати територію біля тимчасових споруд впритул до будівлі
колишнього торгового комплексу «Яремче»

до 20 квітня

Провести прибирання та благоустрій прилеглих території до
торгівельних приміщень по вул.С.Бандери

до 20 квітня

Провести прибирання прилеглої території та демонтаж
напівзруйнованого павільйону біля «Шиномонтажу» по
вул.Грушевського.
ПП Бойко О.В.,
Провести прибирання прилеглої території до магазину «Копійка»
магазин «Копійка»
та прискорити роботи по влаштуванню пункту очікування
пасажирів біля магазину по вул.Кам’янка
ВП
«Івано-Франківська Здійснити роботи по благоустрою прилеглої території до
дистанція колії»
колишньої залізничної станції «Дора» згідно прийнятого
ДТГО «Львівська залізниця» комісійного акту обстеження від 21.12.2016 року: озеленення та
ПП Бойко О.В., магазин огородження

до 20 квітня
до 20 квітня
до 20 квітня
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54
55
56
57
58

59
60
61

«Копійка»,
Дорівське лісництво,
гурт «Доряни»
ПП Баюрчак І.І.,
ПП Романюк І.В.,
ПП Булелик В., Савчук А.
ПП Булелик В.

Провести прибиранн прилеглої території до власних об»єктів та
території вздовж дороги вул.Грушевського від ж/д переїзду до
дільниці газового господарства.
Провести прибирання та благоустрій прилеглої території та
ремонт складського приміщення по вул.Грушевського

до 20 квітня

Провести прибирання та благоустрій прилеглої території

до 20 квітня

Провести прибирання територій біля ГРП та здійснити їх
фарбування, в тому числі газових переходів через потічки.
Прибрати прилеглу територію вздовж дороги від газової дільниці
до воль’єрного господарства.

до 20 квітня

Провести прибирання прибудинкових територій та обрізку
сухостійних дерев
«ОККО» та Прибрати територію об»єктів та прилеглу територію

до 20 квітня
до 20 квітня

по

до 20 квітня

ПП Яківчук А. «Кафе-колиба
на Пеньках» та тимчасові
споруди в р-ні Дрібка
Дільниця газового
господарства в м.Яремче
Дільниця газового
господарства в м.Яремче,
ВУВКГ,садиби зеленого
туризму «Шовкова косиця»,
«Княжий двір», « Ведмежа
гора» , КНПП.
ОСББ

Автозаправки
«Укрнафта»
Яремчанське
відділення Прибирання території, прилеглої до будівлі, гаражів
Надвірнянської оДПІ
вул.Свободи біля пам'ятника партизанам-ковпаківцям.

Керуючий справами міськвиконкому

до 20 квітня

до 20 квітня

Олександр Шимко

ДОВІДКА
про проведення весняної толоки по санітарній очистці і благоустрою
населених пунктів
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2010 року №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» щорічно
протягом квітня-травня проходить всеукраїнська акція з благоустрою «За
чисте довкілля».
В рамках акції та на виконання рішення Яремчанського МВК від
28.03.2017 року № 21 на території міської ради 30-31 березня 2017 року було
проведено загальноміську Весняну толоку, а в період квітня – місячник
чистоти.
Про хід виконання поставлених завдань та заходів по вирішенню
питання санітарної очистки та благоустрою міста було інформовано
міськвиконком протягом минулого року.
Слід зазначити що в даний період зроблено :
міським комунальним підприємством упорядковано квітники та
висаджено квіти, впорядковано території біля пам'ятника партизанам
ковпаківцям, могили борцям за волю України та біля пам'ятників героям
війни на території міста; проведено чистку тротуарів в центральній частині
міста, проведено капітальний ремонт доріг місцевого значення в центральній
частині міста, спільно з КП «Благоустрій» було впорядковано території
кладовищ та прилеглі території ;
за результатами проведених обстежень комунальними
підприємствами ліквідовано ряд стихійних сміттєзвалищ ( по вул.
Грушевського, Бандери),;
КП «Благоустрій» проводились роботи по впорядкуванню
майданчиків для збору сміття , переглянуто схему розміщення та перенесено
кілька контейнери для збору сміття з берегів струмків;
були проведені роботи по прибиранню смуги відводу залізниці
та залізничних переїздів ВП «Івано-Франківська дистанція колії» ДТГО
«Львівська залізниця» ;
Службою автомобільних доріг Богородчанським ДЕД проведено
чистку тротуарів;
проведено прибирання закріплених територій санаторієм
«Сніжинка», санаторієм «Прикарпатський», ТОВ «Дімекс», філій банків,
закладів торгівлі та харчуваня.
В належному стані утримуються території сувенірних ринків, однак
окремі орендарі час від часу порушують правила благоустрою.
Налагодженим на сьогоднішній день є порядок порізки аварійнонебезпечних дерев та сухостою на територіях, що знаходяться в комунальної
власності міста. Роботи проводяться в міру поступлення звернення та
проведення всіх погоджень.
Слід відмітити , що на сьогоднішній день КП «Благоустрій» придбано
та роздано 846 індивідуальних контейнерів для збору сміття по вул. Свободи
та прилеглих вулиць. Це дало можливість перенести з центральної вулиці
міста ряд великих контейнерів та зменшити складування в місті транзитного
сміття. Підприємством продовжується робота по укладанню угод на вивіз
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сміття з власниками приватних садиб, пансіонатів та садиб «зеленого
туризму».
В межах акції були проведені заходи по санітарній очистці територій
селищної та сільських рад.
ДП «Ворохтянське ЛГ», КНПП та Делятинського ДЛГ було по мірі
можливості, проведено прибирання близько 5км берегів річок; проведено
розчистку русел струмків.
Питання прибирання та утримання територій можна визнати
задовільним.
Однак на сьогоднішній день існує ряд невирішених проблемних питань
по санітарній очистці та благоустрою, особливо після закінчення осінньозимового періоду.
Проблемними для міста, уже не перший рік, залишаються
неексплуатовані будівлі, що руйнуються, території демонтованих будівель та
території, що знаходяться у власності та не використовуються за
призначенням. Це невелика частка питань, що на жаль не можуть вирішитися
в даний час міськвиконкомом, в зв'язку з відсутностю в чинному
законодавстві України важелів впливу.
В лютому-березні місяці поточного року комісією з благоустрою
проведено обстеження прилеглих до об’єктів територій , в результаті якого
складено 28 приписів щодо прибирання та благоустрою територій. Варто
звернути увагу на окремі з них, а саме:
- прибирання прилеглої території до магазину «Копійка» та
прискорення робіт по влаштуванню пункту очікування пасажирів біля
магазину «Копійка» по вул.Кам'янка ( ПП Бойко О.В. );
- благоустрій орендованої території та демонтаж обгорілої аварійної
конструкції на ринку по вул.Свободи (СПД Б.Гайдук);
- прибирання прилеглої території та демонтаж напівзруйнованого
павільйону біля приміщення «Шиномонтажу» по вул.Грушевського (ПП
Романюк І.В);
- завершення робіт по замощенню території ринку п-ця Якуб'яка М.С.
по вул. Свободи;
- прибирання території від колії до ресторану «Гуцульщина» та берег
р. Прут. (ПП «ВІВ») , біля колиба «Гражда»( ПП Помайба);
- питання прибирання від сміття територій вздовж залізничної колії та
доріг державного значення , а також чистки бордюрів впродовж них;
- прибирання міських та сільських кладовищ з прилеглими до них
територіями .
Приписами визначено проблемні питання та встановлено терміни їх
усунення. Окрім того дані питання включено в перелік заходів по санітарній
очистці території міста.
Проблемним є питання благоустрою території біля колишнього
торгового комплексу «Яремче» в центральній частині міста по вул. Свободи.
В зв'язку з фактичною відсутністю власника будівлі та з урахуванням того,
що земельна ділянка під будівлею знаходиться в комунальній власності,
прибирання лягає на плечі комунального підприємства. Враховуючи той
факт, що поряд розміщено ряд тимчасових споруд, власники яких
прибирають прилеглу до них територію, пропонуємо закріпити за ними для
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прибирання і територію впритул до будівлі .
На даний час погодні умови не дають можливості в повній мірі
розпочати роботи по очистці територій, однак вже необхідно визначитися з
об'ємами робіт та в любий момент буди готовими до їх виконання.
Виходячи з вищенаведеного, пропонуємо затвердити перелік заходів
по санітарній очистці і благоустрою населених пунктів регіону на 2018 рік для
подальшої їх реалізації .

Начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства

Юрій Сіщук

