
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

30 листопада 2017 року                                                                        № 219 

 

Про затвердження Переліку 

закріплення відрізків доріг, вулиць, 

лісових зон, скверів, автобусних 

зупинок та пам’ятників селища 

Власівка за  підприємствами, 

організаціями, установами, 

товариствами, кооперативами, 

приватними підприємцями, крім 

території та об’єктів переданих у 

користування та власність. 

  

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г. про 

санітарний стан території смт Власівка, виконком Власівської селищної ради 

відмічає, що в селищі проводиться відповідна робота по дотриманню 

санітарного стану територій, а саме: вивозиться сміття з вулиць приватного 

сектору, проведені роботи по ліквідації сміттєзвалища в районі садового 

товариства «Граніт» та садового товариства «Сегмент» (колишнього підсобного 

господарства ОДЕБП), але нажаль стихійні звалища знову організовуються. 

Громадяни продовжують засипати сміттям заболочені місця, балки, лісові 

масиви. Проводиться складування будівельних матеріалів біля присадибних 

ділянок селища. Потребується покращення санітарного стану територій садових 

товариств, гаражних кооперативів, території тимчасового ринку селища та 

інших територій селища. У зимовий період необхідно забезпечити належне 

прибирання вулиць селища від снігу, льоду та запобігання надзвичайним 

ситуаціям природного характеру, регулярно виконувати заходи з очищення 

доріг, прибудинкових територій, дахів будинків і споруд від снігу та льоду. 

Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами 

благоустрою території селища Власівка, що затверджені рішенням сесії 

селищної ради від 24.12.2010 № 23, з метою благоустрою територій, 

забезпечення чистоти і належного санітарного стану в смт Власівка , 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

 



 

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Перелік закріплення відрізків доріг, вулиць, лісових зон, 

скверів, автобусних зупинок та пам’ятників смт Власівка за підприємствами, 

організаціями, установами, товариствами, гаражними кооперативами, 

приватними підприємцями, громадянами селища (додається). 

2. Зобов’язати підприємства, організації, установи, товариства, гаражні 

кооперативи, приватні фірми, приватних підприємців та громадян селища 

постійно підтримувати закріплену територію та об’єкти передані у 

користування та власність згідно Правил благоустрою території селища 

Власівка. 

3. У зимовий період керівникам підприємств, установ, закладів, 

товариств, кооперативів, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам – 

власникам приватних домоволодінь, нежитлових будівель і споруд забезпечити 

щоденно в максимально стислий час прибирання від снігу та льоду території, 

що закріплені рішеннями виконавчого комітету селищної ради. 

4. КП «Власівські мережі» та особам, переліченим в пункті 2 у зимовий 

період регулярно виконувати заходи з очищення дахів будинків і споруд від 

снігу та льоду у світлий час доби з дотриманням правил позначення території, в 

межах якої ведуться роботи з очищення. 

5. Виконавчому комітету селищної ради виготовити таблички з 

надписами про заборону смітників.  

6. Відмінити рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради 

від 07.04.2009 № 33 та від 30.10.2017 № 208. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.) . 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

від 30 листопада 2017 № 219  

 

Перелік територій, закріплених за  

підприємствами, організаціями, установами, товариствами, 

кооперативами, приватними підприємцями, громадянами селища  

 

Власівська селищна рада лісово–паркова зона по вул.Східна, біля 

приміщення селищної ради по периметру всієї 

території з урахуванням межі не менше 15 м, 

прибирання тротуарів по вул.Труда від будівлі 

селищної ради до межі території Власівського 

пансіонату, Памятник загиблим воїнам на площі 

Героїв, зупинка на Площі героїв в радіусі 10 м 

Власівська місцева 

пожежна команда 

біля будівлі пожежної частини до середини 

дороги вул.Молодіжна, прибирання тротуарів та 

території вздовж вул.Труда по обидві сторони 

дороги від перехрестя вул.Молодіжна-Труда до 

Церкви  

Будинок культури біля будівлі Будинку культури по периметру 

всієї території з урахуванням межі не менше 

15 м, вул.Труда до середини проїзної частини 

від перехрестя вул.Молодіжна до вул.Східна, 

біля Пам’ятника Чорнобильцям та Кам'яної 

брили, територія дитячого майданчика біля 

Будинку культури, частина стадіону селища, 

біля будівлі дитячого сектору в радіусі 1 м від 

межі земельної ділянки 

Дитячий заклад 

«Буратино» 

біля будівлі Дитячого закладу по периметру всієї 

території з урахуванням від огорожі земельної 

ділянки не менше 15 м, частина території 

стадіону, біля буд.33 по вул.Труда, біля буд.№ 5 

по вул.Східна включаючи зупинку, зупинки по 

вул.Східна в радіусі 10 м 

Музична школа  біля будівлі Музичної школи по периметру всієї 

території в радіусі 15 м від межі земельної 

ділянки, вздовж вул.Східна (напроти будівлі) до 

середини проїзної частин, сквер за будівлею 

школи 

ЗОШ № 8 від огорожі школи по периметру всієї території в 

радіусі 15 м, лісовий масив за буд.№ 5 

вул.Східна-Молодіжна  
 



 

 

Амбулаторія від будівлі Амбулаторії по периметру всієї 

території в радіусі не менше 15 м вздовж 

вул.Східна (напроти будівлі) до середини 

проїзної частини  

КП «Власівські мережі» від частини будівлі вул.Лівобережна, 9, 

майстерні та котельні селища по периметру всієї 

території в радіусі не менше 15 м до середини 

проїзної частини вул.Лівобережна, по 

вул.Східна від котельні селища до перехрестя з 

вул.Молодіжна, прибирання та очистка канав, 

труб, дренажів, призначених для відводу 

поверхневих ґрунтових вод з вул.Труда біля 

ЗОШ № 8 

КВКП «Водограй» від частини будівлі вул.Лівобережна, 9, будівлі 

№ 10 вул.Лівобережна, межі земельної ділянки 

очисних споруд селища по периметру території 

в радіусі 15 м,  

КП «Благоустрій» територія торгівельного центру по 

вул.Молодіжна, 50-а, та від території в радіусі 

15 м, територія тимчасового ринку та від 

території в радіусі 15 м, тротуар від ринку до 

вул.Висоцького 

Головний завод вул.Молодіжна від підстанції до автостоянки та 

від прохідної до переїзду вздовж огорожі, від 

перехрестя вул.Труда-Молодіжна вздовж своєї 

огорожі та дорога по вул.Молодіжна до 

середини проїзної частини біля своєї території 

Завод КШМБ вул.Молодіжна від прохідної СКУ до прохідної 

Головного заводу по непарній стороні вулиці, 

біля каналізаційної підстанції в радіусі 20 м 

ТДВ СКУ від прохідної СКУ до цвинтаря селища по 

обидві сторони дороги вул.Молодіжна, в радіусі 

50 м від межі земельної ділянки СКУ 

ТОВ «Гідросенд» від переїзду до садового товариства «Дніпро» по 

обидві сторони дороги вул.Молодіжна, 

включаючи зупинки та в радіусі 10 м від них, в 

радіусі 50 м від межі земельної ділянки ТОВ 

«Гідросенд»  

Філія Кременчуцька 

ГЕС 

пляж, від межі території ГЕС в радіусі 50 м, 

інспекторська дорога 
 



 

 

ПП «Віктор і К» автостоянка біля СКУ, від прохідної СКУ (парна 

сторона) до перехрестя вулиць Труда-

Молодіжна, вздовж огорожі всіх заводів по 

вул.Молодіжна до середини дороги, 

вул.Шевченка від перехрестя з вул.Молодіжна 

до підприємства, від туристично-ресторанного 

комплексу по вул.Висоцького до перехрестя з 

вул.Молодіжна, від межі всіх земельних ділянок 

підприємств в радіусі 50 м, зупинки в районі 

кладовища та зупинки, що розташовані біля 

підприємств, в радіусі 10 м  

ТОВ «А-МЕТА» від АЗС до вул.Зелена до середини дороги 

вул.Молодіжна, від межі всіх земельних ділянок 

підприємств в радіусі 50 м 

ТОВ «Стілм»  від прохідної підприємства до перехрестя з 

вул.Долинська по обидві сторони дороги 

вул.Молодіжна, зупинка в районі вул.Долинська 

в радіусі 10 м  

ФОП Сушнова О.С. від прохідної підприємства вздовж своєї огорожі 

по вул.Молодіжна, біля офісного приміщення по 

вул.Молодіжна  

Садові товариства 

«Дніпро» та 

«Мічурінець»  

від пляжу до зупинки «Дачі» по обидві сторони 

дороги вул.Молодіжна, частково пляж біля своєї 

території 

Садове товариство 

«Сегмент» 

від межі земельної ділянки товариства в радіусі 

15 м 

Садове товариство 

«Восход» 

від межі земельної ділянки товариства в радіусі 

15 м 

Садове товариство 

«Граніт» 

від межі земельної ділянки товариства в радіусі 

15 м 

Церква Пресвятої 

Богородиці 

від межі земельних ділянок Церкви та недільної 

школи в радіусі 15 м 

Церква Свідків Єгови від межі земельної ділянки Церкви в радіусі 15 м 

до дороги по вул.Молодіжна, від перехрестя 

вул.Молодіжна-Шевченка до кафе «Українські 

страви» 

Гаражні кооперативи  на території гаражних кооперативів та в радіусі 

20 м від межі земельних ділянок кооперативів 

ЗАТ «Техінвестпостач» від межі земельної ділянки товариства в радіусі 

15 м 
 



 

 

ПрАТ ПОЄ від трансформаторних підстанцій в радіусі 10 м, 

від опор електропередач в радіусі 1,5 м 

ПрАТ КОЄ від трансформаторних підстанцій в радіусі 10 м, 

від опор електропередач в радіусі 1,5м 

АЗС «Далер» від межі земельної ділянки автозаправки в 

радіусі 20 м 

АЗС вул.Молодіжна  від межі земельної ділянки автозаправки в 

радіусі 20 м 

ФОП Бутенко Г.Д. біля магазину «Оптовичок» по 

вул.Першотравнева та Східна в радіусі 20 м 

ФОП Перепелиця О.О. біля магазину «Маркетопт» в радіусі 20 м 

ФОП Гнатієнко С.Я. біля магазину «Іволга» в радіусі 20 м, біля 

магазину «Квіти» та зупинка по вул.Молодіжна 

ФОП Шуліка І.В. біля магазину «Ірина» 

ФОП Мараховка Н.О. біля ресторану «Явір» до середини дороги 

вул.Труда та вул.Молодіжна в межах своєї 

території 

Власівський пансіонат від межі земельної ділянки в радіусі 15 м 

Підприємці селища, що 

встановили МАФ  

біля МАФ в радіусі 20 м 

Підприємці, що 

провадять діяльність в 

будованих та 

прибудованих 

нежитлових 

приміщеннях 

від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги та 20 м по інших сторонах периметру від 

будівлі  

Підприємці, що 

проводять діяльність на 

об'єктах виносної 

торгівлі  

В радіусі 10 м від точки торгівлі 

Ощадбанк від будівлі установи до бордюрного каменю 

дороги та 20 м по інших сторонах периметру від 

будівлі 

ТОВ «Радуга» від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги вул.Молодіжна та 20 м по інших 

сторонах периметру від будівлі   

ФОП Швець Н. від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги вул.Молодіжна та 20 м по інших 

сторонах периметру від будівлі   
 



 

 

Кафе «Казка» від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги вул.Східна та 20 м по інших сторонах 

периметру від будівлі  

ФОП Куценко П.І. від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги вул.Висоцького та 20 м по інших 

сторонах периметру від будівлі, дитячий 

майданчик та в радіусі 10 м від його межі   

ВАТ «Укртелеком» та 

Укрпошта 

від будівлі установи до бордюрного каменю 

дороги вул.Молодіжна та 20 м по інших 

сторонах периметру від будівлі   

ФОП Івасюк М.Я. від будівлі закладу до бордюрного каменю 

дороги вул.Молодіжна та 20 м по інших 

сторонах периметру від будівлі   

ФОП Казанцев В.Д. прилегла територія кафе «Українські страви» в 

радіусі 20 м 

Громадяни селища, що 

мають приватні 

домоволодіння та 

земельні ділянки будь-

якого призначення   

прибирання тротуарів, територій, суміжних 

(прилеглих) з приватними домоволодіннями в 

радіусі 5 м, та від межі земельних ділянок по 

інших сторонах в радіусі 5 м  

 


