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Сергію МІНІНУ

Про порушення Правил 
благоустрою території міста

ПРИПИС
Комісія з обстеження благоустрою території міста Славутич, 06.07.2022 

проводила обстеження дитячого майданчика у Загальноміському центрі, біля 
міського стадіону. За результами обстеження було складено акт №05-22 з 
визначеним терміном виконання робіт (до 15.07.2022) щодо його ремонту.

На даний час роботи по приведенню дитячого майданчику у належний 
санітарно-технічний стан не виконані, 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.

Порушено п.4.4.1 Правил благоустрою території міста Славутич 
Київської області, затверджених рішенням Славутицької міської ради від 
26.03.2010 №1216-41-У (зі змінами внесеними згідно рішення Славутицької 
міської ради від 31.10.2011 №413-12- VI).

Враховуючи вищенаведене, Вам необхідно до 08.08.2022 року вжити 
необхідних заходів щодо приведення дитячого майданчику до належного 
санітарно-технічного стану.

Вхід. № J & - -

Виконавчий комітет 
Славутицької міської ради 
№ 01-13/930 від 20.07.2022
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У разі невиконання цього припису у визначений термін, Ви будете 
притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення Правил 
благоустрою території міста Славутич (ст.152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, штраф на посадових осіб, громадян -  
суб’єктів підприємницької діяльності -  від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Заступник міський голови Олександр ЛИНКЕВИЧ

Галина Мірзоян 3-00-11*175


