
КОПІЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ
перший заступник міського голови 

' Чіктор ШЕВЧЕНКО

АКТ № 05-22
про результати обстеження благоустрою території міста

06.07.2022 м. Славутич
Підстава: розпорядження міського голови від 12.09.2017 № 125 «Про 
створення комісії з обстеження благоустрою території міста» зі змінами 
(розпорядження міського голови від 16.02.2022 № 28 «Про внесення змін до 
складу комісії з обстеження благоустрою території міста»)
Члени комісії:

Мирзоян Г алина

Котельник
Василь

Алімпієва Ірина 

Сидько Наталя

- в.о. начальника відділу містобудування, архітектури та 
просторового розвитку - головного архітектора;

начальник служби благоустрою та озеленення 
комунального підприємства «Житлово-комунальний 
центр»;
- головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури 
та просторового розвитку;
- майстер з благоустрою комунального підприємства 
«Житлово-комунальний центр»

Комісія з обстеження благоустрою території міста 06.07.2022 проводила 
обстеження території міста і виявила такі порушення благоустрою: 
Загальноміський центр:

1. Зруйнована плитка облицювання на сходах, які ведуть з Центральної 
площі на проспект Дружби народів.

Комісія вирішила: відремонтувати східці в термін до 01.08.2022 за рахунок 
загальноміської програми «100 дрібниць» (КП «ЖКЦ»);

1. Дитячий майданчик знаходиться у незадовільному стані, а саме:
-  деякі секції огорожі відсутні;
-  огорожа не пофарбована;
-  деякі лавки відпочинку зламані, потребують пофарбування;
-  деякі елементи металевих ланцюгів на гойдалках потребують 

заміни;
-  деякі дерев’яні бруси та фанера ігрового комплексу потребують 

заміни;
-  конструкції ігрового комплексу потребують пофарбування;
-  гумове покриття на деяких ділянках зруйноване;
-  над лавками відпочинку нахилились гілки дерев.



Комісія вирішила: відремонтувати дитячий майданчик та підрізати гілки над 
лавками відпочинку у термін до 15.07.2022 (КП «ЖКЦ»),
У загальноміському парку необхідно зрізати сухі гілки на:

- дереві, яке росте уздовж доріжки за загальноміським туалетом, заважають 
вільному руху пішоходів і несуть загрозу їх здоров’ю;

- дереві, яке росте вздовж доріжки на повороті до скульптури «Козулі», 
несуть загрозу здоров’ю пішоходів;

- невеличкому деревці, яке росте на ділянці парку навпроти елемента 
благоустрою у вигляді «серця».

На ділянці парку, за дитячим майданчиком знаходиться сухе дерево (туя), 
яке підлягає видаленню. (КП «ЖКЦ).

Фотознімки додаються.

Акт складено у 2-х примірниках:
1 - й прим. - відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку;
2- й прим. -  комунальному підприємству «ЖКЦ».

Галина Мирзоян

Василь Кошельник 

Ірина Алімпієва

Наталя Сидько


