
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11  грудня   2015 року                                                                     № 120 

 

Про покращення санітарного 

стану території смт Власівки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови А.Г.Бабаченка про 

санітарний стан території селища, виконком селищної ради відмічає, що в селищі 

проводиться відповідна робота по дотриманню належного санітарного стану 

території. Окремі промислові підприємства селища, фізичні особи - підприємці 

підтримують санітарний стан прилеглої території. Регулярно вивозиться сміття, в 

тому числі з приватного сектору.  

Але поряд з цим, з приходом весни, стихійні звалища знову організовуються. 

Жителі продовжують засипати сміттям окремі заболочені місця, балки, лісовий 

масив. Проводиться складування будматеріалів біля приватних будинків. Потребують 

покращення санітарного стану території товариств гаражів та сараїв. Багато територій 

селища не закріпленої за конкретними організаціями, особливо при в'їзді в селище з 

м.Кременчука та з м.Світловодська. 

На підставі викладеного та з метою покращення санітарного стану селища, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Закріпити території за підприємствами, установами, закладами та фізичними 

особами-підприємцями селища згідно додатку. 

2. Керівникам підприємств, установ, закладів та фізичним особам-підприємцям 

селища постійно організовувати прибирання прилеглих і закріплених територій та 

підтримувати належний санітарний стан. 

3. З метою вжиття заходів щодо озеленення території селища, поліпшення 

санітарного стану, ліквідації стихійних звалищ та благоустрою території селища:  

3.1.  Створити штаб з організації виконання заходів щодо покращення 

санітарного стану території селища та затвердити його склад на черговому засіданні 

виконавчого комітету. 

3.2.  Головою штабу призначити секретаря ради Яблонську І.В. 

4. Рішення виконкому селищної ради від 07.04.2009 № 33 „Про покращення 

санітарного стану території селища Власівка” вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Яблонську І.В. 
 
 

 Селищний голова                                                                      А.Бабаченко                                                                                                                                                           



Додаток  

до рішення виконкому  

від 11 грудня 2015 року № 120 
 

Перелік територій 

закріплених за підприємствами, установами, закладами 

та фізичними особами-підприємцями смт Власівка 

 

Власівська селищна рада від знаку "Власівка" при в'їзді в селище з м.Кременчука до 

житлових будинків 

КП "Власівські мережі" вул.Східна, від котельні до перехрестя вул.Молодіжна 

КВКП "Водограй" вул.Східна, від Будинку інтернат до в'їзду в парк з тротуарною 

доріжкою 

КП "Благоустрій" спуск з дамби; Молодіжна, 50-а, тимчасовий ринок 

Головний завод вул.Молодіжна: від підстанції до автостоянки; від прохідної до 

переїзду під забором, від перехрестя вул.Труда-Молодіжна до 

переїзду (крім території ТОВ "Стілм" та пп Сушнової О.С.) 

пп Сушнова О.С. прилеглі території по обидві сторони дороги 

ТОВ "Стілм" протилежна сторона від прохідної до зупинки 

Завод КШМБ від прохідної СКУ до прохідної Головного заводу 

ЗАТ "СКУ" від прохідної СКУ до кладовища 

ПП "Віктор і К" вул.Молодіжна: від автостоянки ЗАТ "ОДЕБП" до вул.Труда, 

від підстанції до круга СКУ, прехрестя вул.Молодіжна-

Шевченко 

ТОВ "Гідросент" від переїзду до садового товариства "Дніпро" 

Кременчуцьке ПУВКГ від переїзду до садового товариства "Мічурінець" 

ТОВ "А-МЕТА" від заправки до вул.Зелена 

БВТ "ГРУП" від ПП "Віктор і К" до ТОВ "А-МЕТА» 

Садові товариства «Дніпро», 

«Мічурінець» 

від пляжу до зупинки «Павільйон» 

Клуб «Перевал» прилегла територія ДОС–1, ДОС-2 

Церква Свідків Єгових від перехрестя вул.Молодіжна-Шевченко до кафе «Українські 

страви»  

Українська православна 

Церква  

Прилеглі території церкви та церковної школи 

ПАТ "ПОЕ" прилегла територія біля підстанції, трансформаторні підстанції 

ПАТ «КОЕ» трансформаторні підстанції 

Установи селищної ради прилеглі території до установ; Парки відпочинку ("Добро 

пожаловать", біля буд.№ 33 по вул.Труда, біля буд.№ 5 по 

вул.Східна), вул.Труда від БК до Парку відпочинку; круг біля 

амбулаторії, тротуарна доріжка по вул.Труда від вул.Зелена до 

Головного заводу 

ЗОШ № 8, музична школа прилеглі території 

Фізичні особи - підприємці  прилеглі території 

ВАТ "Укртелеком", Центр 

поштового зв'язку, 

ТОВ "Радуга", ТОВ "Далер", 

ЗАТ "Техінвестпостач",  

Ресторан "Явір", кафе "Казка",  

Ресторан «Мастер», Пансіонат 

для ветеранів війни та праці, 

ОщадБанк 

 

 

 

прилеглі території 

 

Гаражні кооперативи: № 1, 

«Навігатор» 

прилеглі території 

ФОП Рощина Т.М. кладовище 
 


