
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 

 

Про подальше поводження з безхазяйними відходами 

 

Розглянувши Акти комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

на території Гірської сільської ради від 20 січня 2023 р., з метою запобігання або 

зменшення обсягів утворення відходів, ліквідації несанкціонованих і 

неконтрольованих звалищ відходів, на виконання вимог Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 3 

серпня 1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку 

безхазяйних відходів», відповідно до статті 12, 21 Закону України «Про 

відходи», виконавчий комітет Гірської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.Взяти на облік безхазяйні відходи розміщені за адресами: 

- с. Мартусівка, вул. Чубинського 10 (біля контейнерного майданчика) – 2м3; 

- с. Мартусівка, вул. Мойсеєва 3 (біля контейнерного майданчика) – 0,5 м3; 

- с. Мартусівка, вул. Заводська 8б (біля контейнерного майданчика) – 0,2 м3; 

- с. Ревне, вул. Квартальна 13 (біля контейнерного майданчика) – 1 м3; 

- с. Ревне, вул. Шкільна 5 (біля контейнерного майданчика) – 2 м3; 

- с. Ревне, вул. Шкільна 56 (біля контейнерного майданчика) – 2,5 м3; 

- с. Ревне, вул. Медова/вул. Зубаня (біля контейнерного майданчика) – 0,5м3; 

- с. Затишне, вул. Центральна (біля контейнерного майданчика) – 1 м3; 

- с. Гора, вул. Бориспільська, зупинка (біля контейнерного майданчика) –

0,5м3 ; 

- с. Гора, вул. Бориспільська, Шел (біля контейнерного майданчика) – 2,5 м3; 

- с. Гора, вул. Аеропортівська, (біля контейнерного майданчика) – 1,5 м3; 

- с. Гора, вул. Лісова/вул. Київська (біля контейнерного майданчика) – 1,5м3; 

- с. Гора, вул. Лісова 2 (біля контейнерного майданчика) – 0,5 м3; 

- с. Гора, вул. Л. Українки 2 (біля контейнерного майданчика) – 3 м3; 

- с. Гора, вул. Науки 1 (біля контейнерного майданчика) – 2 м3. 

2.Доручити управлінню житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва ліквідувати несанкціоновані та неконтрольовані звалища відходів 

зазначені у пункті 1, відповідно до законодавства України у сфері поводження з 

відходами.  

3. Контроль покласти на постійну комісію Гірської сільської ради з питань 

комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою. 

 



Сільський голова                        Роман ДМИТРІВ 

Погоджено: 

  

Секретар сільської ради                       Людмила ШЕРШЕНЬ 

  

В.о. начальника відділу  

правового та кадрового                                                   Євгеній СТЕПАНЕНКО   

забезпечення                                                                   

 

Підготував: 

Спеціаліст-інспектор                                                         Олександр СТРЕЛЬНІКОВ 

з благоустрою                             

 

 


