
            «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
В.о. міського голови,  
перший заступник міського голови 
 
_______________________ В. Трикур 

 
 

Заходи 
з покращення  санітарного стану міста під час проведення місячника благоустрою 

з 19.03.12 до 13.04.12 року 
 

№ 
Назва закладу, 

установи, 
організації 

Місце проведення 
заходу Найменування заходу 

 Підприємства 
1.  Промислові 

підприємства 
основного кола 
щомісячної звітності 

Прилегла (закріплена)  
територія (15 м. по 
периметру огорожі або 
до бордюрного каменю 
проїзної частини) 

-  провести видалення чагарників та  порослевих дерев; 
-  обрізування кущів; 
-  вигрібання листя та сміття; 
-  побілка стовбурів дерев; 
-  вивіз сміття 

2.  Суб’єкти 
підприємницької 
діяльності (фізичним 
та юридичним 
особам) 

Прилегла (закріплена)  
територія (15 м по 
периметру або до 
бордюрного каменю) 

-  провести видалення чагарників та  порослевих дерев; 
-  обрізування кущів; 
-  вигрібання листя та сміття; 
-  побілка стовбурів дерев; 
-  вивіз сміття; 
-  обов’язкове встановлення урн для сміття. 

3.  Суб’єкти 
господарювання 

Прилегла (закріплена) 
територія (15 м по 
периметру або до 
бордюрного каменю) 

-  провести видалення чагарників та  порослевих дерев; 
-  обрізування кущів; 
-  вигрібання листя та сміття; 
-  побілка стовбурів дерев; 



-  вивіз сміття; 
-  обов’язкове встановлення урн для сміття. 

4.  Власники 
індивідуальної 
житлової забудови 

Прилегла (закріплена) 
територія – тротуар, 
зелена зона до бордюру 
проїзної частини  

-  обрізування кущів; 
-  вигрібання листя та сміття; 
-  побілка стовбурів дерев; 
-  фарбування огорож. 

 Заклади освіти 
5.  УжНУ Вул. Університетська 

(біля гуртожитків та 
навчального корпусу), 
наб. Студентська (від 
транспортного мосту до 
ПАДІЮНу), сквер 
Студенський, 
Ботанічний сад (м-н 
«Шахта»), сквер біля 
Хімфаку, сквер Дошка 
пошани 

- прибирання випадкового сміття; 
- видалення чагарника 
- прибирання та вигрібання ухилів; 
- вивіз зібраного сміття; 
- обрізування кущів та дерев; 

6.  ЗакДУ вул. Українська, вул. 
Тлехаса-Чорновола, наб. 
Слов’янська 

- прибирання випадкового сміття; 
- видалення чагарника; 
- прибирання та вигрібання ухилів; 
- вивіз зібраного сміття; 
- обрізування кущів та дерев; 

7.  Ужгородський 
комерційний 
технікум 

Закріплена територія, 
наб. Православна (сквер 
від афганців до 
Брокбізнебанку), ухили 
наб. Ботанічна (від 
транспортного до 
пішохідного мосту) 

- прибирання випадкового сміття; 
- видалення чагарника; 
- прибирання та вигрібання ухилів; 
- вивіз зібраного сміття; 
- обрізування кущів та дерев; 



8.  ПТУ-6 Закріплена територія, 
ухили наб. Православна 
(від афганців до 
пішохідного мосту)  

- прибирання випадкового сміття; 
- видалення чагарника; 
- прибирання та вигрібання ухилів; 
- вивіз зібраного сміття; 
- обрізування кущів та дерев; 

9.  ПТУ-5 Закріплена територія  
(вул. П. Комуни), зелена 
зона перед 
видавництвом 
Закарпаття 

- прибирання випадкового сміття; 
- видалення чагарника; 
- прибирання та вигрібання ухилів; 
- вивіз зібраного сміття; 
- обрізування кущів та дерев; 

10.  ЗОШ №1  
Вул. Висока, 4 

вул. Висока (від 
Цегольнянської до 
навчального корпусу) 

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

11.  Лінгвістична гімназія 
Наб. Незалежності, 4 

Вул. Уральська – наб. 
Незалежності ( від вул. 
Корзо до пл. Пушкіна) 

- прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев; 
- ухили наб. Незалежності до ЗОШ № 3; 

12.  АНВК-2 
вул. Підгірна, 43 

вул. Підгірна (довкола 
закладу) 

- прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

13.  ЗОШ № 3 
Наб. Незалежності, 
19 

вул. Довженка (від 
медфаку до 
апеляційного суда) – 
наб. Незалежності (від 
пл.. Пушкіна до 
медфаку) – вул. 
Ставровського-
Попрадова 

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев.  
-  ухили наб. Незалежності від ЗОШ № 3 до транспортного 
мосту; 

14.  ЗОШ №5 
Наб. Київська, 16 

Наб. Київська – пров. 
Навої  

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 
-  ухили наб. Київська (від пішохідного мосту до 



транспортного мосту) 
15.  ЗОШ №6 

вул. Польова, 22 
вул. Польова, вул. 
Одеська – прилегла 
територія до навчальних 
корпусів  

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

16.  ЗОШ №7 
Вул. Дворжака, 41 

вул. Дворжака, вул. 
Тельмана – прилегла 
територія  

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

17.  ЗОШ №8 
Вул. Ак. Корольова, 
4 

вул. Ак. Корольова – 
вул. Ген. Свободи – 
прилегла територія 

-  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

18.  Економічний ліцей 
пл. Ш. Петефі, 15 

сквер на пл. Ш. Петефі -  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

19.  ЗОШ№10 
наб. Православна, 24 

наб. Православна (від 
обласної Прокуратури 
до пам’ятника афганцям)

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев. 
- ухили наб. Православна;  

20.  ЗОШ №11 
наб. Православна, 25 

наб. Православна (від 
Транспортного мосту до 
обласної Прокуратури) 

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев.  
- ухили наб. Православна; 

21.  ЗОШ №12 
вул. Заньковецької, 
17а  

Набережна від ЗОШ № 
15 до Грушевського, 37 

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев 
- парк Перемоги 

22.  ЗОШ №13 
вул. Дендеші, 23  

Прилегла територія  -  обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

23.  ЗОШ№14 
вул. Тімірязєва, 12 

від корпусу до вул. 
Бродлаковича 

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев 

24.  ЗОШ №15 
вул. Заньковецької, 

набережна від 
навчального корпусу до 

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев 



13а автомобільної парковки - парк Перемоги 
25.  ЗОШ №16 

вул. Жатковича, 24 
Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 

-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

26.  НВК «Гармонія» 
вул. Доманинська, 
263 

Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

 побілка стовбурів дерев. 
27.  НВК «Горяни» 

вул. Дендеші, 23 
Прилегла територія  - обрізування кущів та дерев; 

-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

28.  ЗОШ № 19 
Вул. Легоцького, 15 

Прилегла територія, алея - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 
29.  Ліцей «Лідер» 

Вул. Сільвая, 3 
Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 

-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

30.  ЗОШ № 21 
Вул. Сільвая, 3 

Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 
31.  Гімназія 

вул. 8-го Березня, 44  
Прилегла територія, алея 
від 8-го Березня до вул. 
Богомольця 

- обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 
32.  Угорськомовна 

гімназія 
вул. Грушевського, 
39а 

Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 

33.  Ерудит 
вул. Заньковецької, 
17а 

Від СК «Юність» до 
хреста 

- обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 



34.  НВК «Ялинка» 
вул. Нахімова, 8 

Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 
35.  НВК «Пролісок» 

пр. Свободи, 41 
Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 

-  прибирання випадкового сміття; 
-  побілка стовбурів дерев. 

36.  НВК «Престиж» 
вул. Джамбула, 48 

Прилегла територія - обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

-  побілка стовбурів дерев. 
37.  НВК «Первоцвіт» 

вул. Ак. Корольова, 2 
вул. Ак. Корольова – 
вул. Ген. Свободи – 
прилегла територія 

- обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

 побілка стовбурів дерев. 
38.  НВК «Дзвіночок» 

вул. Грушевського, 
29а 

вул. Грушевського – 
Заньковецької – 
прилегла територія 

- обрізування кущів та дерев; 
-  прибирання випадкового сміття; 

 побілка стовбурів дерев. 
39.  НВК «Дивосвіт» 

вул. Грушевського, 
61а 

Пров. 8-го Березня - прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев. 

40.  НВК «Веселка» 
вул. Володимирська, 
38 

Прилегла територія, наб. 
Слов’янська (перед 
закладом) 

- прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев. 

41.  ПАДІЮН 
наб. Студентська, 8 

Наб. Студентська (від 
гуртожитків до 
підвісного мосту) 

- прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

42.  ДНЗ № 1 
вул. М. Вовчка, 1 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

43.  ДНЗ № 2 
пров. Приютський, 1 

Прилегла територія, 
пров. Приютський 

- прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

44.  ДНЗ № 6 Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 



вул. Капітульна, 20 - побілка стовбурів дерев 
45.  ДНЗ № 7 

вул. Волошина, 46 
Прилегла територія  - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
46.  ДНЗ № 12 

вул. Йокаї, 9 
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
47.  ДНЗ № 15 

вул. Л. Українки, 8 
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
48.  ДНЗ № 16 

вул. Айвазовського, 9
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
49.  ДНЗ № 18 

вул. Айвазовського, 5
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
50.  ДНЗ № 19 

вул. Белінського, 22 
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
51.  ДНЗ № 20 

вул. Белінського, 23 
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 

- побілка стовбурів дерев 
52.  ДНЗ № 21 

вул. Заньковецької, 
86 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

53.  ДНЗ № 26 
пр. Свободи, 59  

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

54.  ДНЗ № 28 
вул. Добролюбова, 4а 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

55.  ДНЗ № 30 
вул. Шевченка, 42 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

56.  ДНЗ № 31  
вул. Докучаєва, 8 

Прилегла територія, 
пров. Шевченка 

- прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

57.  ДНЗ № 33 
вул. Жатковича, 24 

Прилегла територія  - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

58.  ДНЗ № 38 вул. Ак. Корольова – - прибирання випадкового сміття 



вул. Ак. Корольова, 2 вул. Ген. Свободи – 
прилегла територія 

- побілка стовбурів дерев 

59.  ДНЗ № 39 
вул. Пестеля, 20 

Прилегла територія  - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

60.  ДНЗ № 40 
вул. Волошина, 36 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

61.  ДНЗ № 42 
вул. Легоцького, 19 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев 

62.  СК «ЮНІСТЬ» Прилегла територія - прибирання випадкового сміття,  
- вигрібання листя; 

 Заклади охорони здоров’я  
63.  Центральна міська 

клінічна лікарня  
Прилегла територія - провести видалення чагарників та  порослевих дерев; 

- обрізування кущів; 
- вигрібання листя та сміття; 
- побілка стовбурів дерев та бордюрного каменю; 

64.  Поліклініка № 1 Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  
- побілка дерев зі сторони вул. Грибоєдова та бордюрного 
каменю;  

65.  Поліклініка № 2 Прилегла територія - прибирання випадкового сміття (сквер Гагаріна-П. 
Комуни); 
- побілка стовбурів дерев та бордюрного каменю; 

66.  Міський 
пренатальний центр 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  
- побілка дерев зі сторони вул. Грибоєдова та бордюрного 
каменю;  

67.  Дитяча поліклініка 
(Боженка) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  
- побілка дерев зі сторони вул. Боженка та Мендєлєєва та 
бордюрного каменю;  

68.  Дитяча поліклініка 
(Заньковецької) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  
- побілка дерев на прилеглій території по вул. Сечені-



Заньковецької;  
69.  Дитяча лікарня 

(Бращайків) 
Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  

- побілка дерев на прилеглій території по вул. Ракоці-
Бращайків;  

70.  Жіноча консультація 
(8-го Березня) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття;  
- побілка дерев на прилеглій території по вул. 8-го Березня;  

71.  Жіноча консультація 
(Другетів) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев на прилеглій території по вул. 
Бачинського 

72.  Швидка допомога 
(Собранецька, 154) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев;  

73.  Психдиспансер 
(Сільвая - 
Бачинського, 
Електрозаводська) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев;  

74.  Тубдиспансер 
«Фтизіатрія» 
(Сільвая-Маркуша) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев;  

75.  Онкодиспансер 
(Бродлаковича) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев по вул. Бродлаковича 

76.  Наркодиспансер (П. 
Комуни) 

Прилегла територія  - прибирання випадкового сміття (сквер Гагаріна-П. 
Комуни) 
- побілка стовбурів дерев 

77.  Шкірвендиспансер 
(П. Комуни) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття (сквер Гагаріна-П. 
Комуни) 
- побілка стовбурів дерев 

78.  Сімейна амбулаторія 
(Перемоги-
Легоцького) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- обкопування кущів – Перемоги (розв’язка)  



79.  Обласна клінічна 
лікарня (Перемоги, 
22) 

Прилегла територія - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев на прилеглій території по вул. 
Перемоги 

80.  Обласний центр 
нейрохірургії 
(Перемоги, 24) 

Прилегла територія  - прибирання випадкового сміття 
- побілка стовбурів дерев на прилеглій території по вул. 
Перемоги 

 Житлово-експлуатаційні організації та комунальні підприємства 
81.  ТОВ «Оір-Сервіс» 

вул. Собранецька, 74а 
Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 

самосіву на прибудинкових територіях; 
- побілка дерев вздовж вул. Собранецька, Довженка;  
- приведення в належний санітарний стан стелли зі сторони 
словацького кордону; 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій; 
- ремонт та фарбування лавиць; 
- ремонт та фарбування обладнання дитячого майданчика у 
дворі по вул. Добролюбова-Закарпатська ; 
- вивіз зібраного сміття; 

82.  ТОВ «Підзамок» 
вул. Підградська, 42 

Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 
самосіву на прибудинкових територіях;  
- приведення в належний санітарний стан стелли зі сторони 
с. Оноківці; 
- побілка дерев вздовж вул. Другетів, Берчені; 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій;  
- ремонт та фарбування лавиць; 
- ремонт обладнання дитячого майданчика Шумна - 
Острівна;  
- вивіз зібраного сміття; 

83.  КП «ЖРЕР-1» Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 



вул. Новака, 10 самосіву на прибудинкових територіях;  
- ремонт та фарбування лавиць; 
- побілка дерев вздовж вул. Заньковецької (до 
Грушевського); 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій; 
- ремонт та фарбування обладнання дитячих майданчиків у 
дворі по вул. Заньковецької - Сечені; 
- вивіз зібраного сміття; 

84.  КП «ЖРЕР-4» 
вул. Польова, 4а 

Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 
самосіву на прибудинкових територіях; 
- побілка дерев вздовж вул. Руської, Станційної; 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій;  
- ремонт та фарбування лавиць; 
- ремонт обладнання дитячих майданчиків (Тіхого - пр. 
Свободи); 
- вивіз зібраного сміття; 

85.  КП «ЖРЕР-5» 
вул. 8-го Березня, 28 

Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 
самосіву на прибудинкових територіях; 
- побілка дерев вздовж вул. Грушевського; 
- прочищення прибордюрних ліній; 
- ремонт та фарбування лавиць; 
- внутріквартальних територій; 
- приведення в належний стан дитячого майданчика на розі 
вулиць Заньковецької-Грушевського; 
- парк Перемоги (видалення чагарника та викошення трави в 
межах футбольного поля);  
- вивіз зібраного сміття; 

86.  ТОВ «Житло-Сервіс» Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 



вул. Легоцького, 15 самосіву на прибудинкових територіях;  
- ремонт та фарбування лавиць; 
- побілка дерев вздовж вул. Заньковецької (від 
Грушевського); 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій; 
- ремонт обладнання дитячих майданчиків; 
- вигрібання та видалення чагарника по вул. Перемоги (від 
знаку Ужгород до вул. Чорновола) 

87.  КП «ЖРЕР-8» 
вул. Ген. Свободи, 9 

Закріплена територія - обрізування кущів та дерев, видалення чагарнику та 
самосіву на прибудинкових територіях;  
- приведення в належний стан Стелли зі сторони с. Минай; 
- ремонт та фарбування лавиць; 
- побілка дерев вздовж вул. Ген. Свободи – 8-го Березня; 
- прочищення прибордюрних ліній внутріквартальних 
територій; 
- ремонт обладнання дитячих майданчиків; 
- вигрібання та видалення чагарника по вул. Бестужева – 
Міцкевича (за контейнерним майданчиком); 

88.  КПЗГ «Агромікс» Прилегла територія - обрізка гілок під лініями передач 
- посадка дерев у пусті лунки по вул. Собранецькій; 
- прочищення території скверів, парків, площ, 
- розкриття троянд на площах міста; 
- вул. Кошицька (біля контейнерного майданчика, 
Амфітеатру) – видалення чагарника, вигрібання сміття; 

89.  КШЕП Прилегла територія - фарбування, ремонт захисних екранів контейнерних 
майданчиків – 10 од; 
- фарбування та ремонт контейнерів – 50 од. 
ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ біля 
контейнерних майданчиків міста; 



90.  Ужгородський 
комбінат 
комунальних 
підприємств 

Прилегла територія - приведення в належний санітарний стан Стелли зі сторони 
Мукачевого; 
- прибирання кладовищ міста (ліквідація сміттєзвалищ);  
- ремонт лавиць в межах набережних та скверів міста; 

91.  КП «Міськсвітло» - 
КП «Уж-Світло» 

Прилегла територія - очищення опор від рекламних оголошень; 
- фарбування опор зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна-
Антонівська, Л. Толстого, Собранецька (прикордонна 
територія); 
- фарбування стійок світлофорних об’єктів;  
- ремонт та фарбування електрощитових;  

92.  КП «Водоканал м. 
Ужгорода» 

Прилегла територія - очищення прилеглих територій до водонапірних та 
каналізаційних насосних станцій від чагарника та 
випадкового сміття;  
- побілка дерев по вул. Гойди, Митна; 

93.  КП «Уж-Енергія» Прилегла територія - очищення прилеглої території до котелень, бойлерних від 
чагарника та випадкового сміття; 
- побілка дерев по вул. Перемоги; 

94.  КП «Ужгородліфт» Прилегла територія - очищення ліфтів від рекламних оголошень; 
95.  КП «Авангард» Закріплена та прилегла  

територія 
- прибирання випадкового сміття; 
- вивіз зібраного сміття; 
- побілка дерев наб. Студентська;  

96.  КП «Парк культури 
та відпочинку 
Боздоський» 

Закріплена територія - видалення чагарника, обрізку кущів та дерев; 
- вивіз зібраного сміття; 

97.  КП «Під замком» Закріплена територія - прибирання стихійних сміттєзвалищ; 
- видалення чагарника, обрізку кущів та дерев; 
- вивіз зібраного сміття; 

98.  Ужгородський 
МРЕМ 

Закріплена територія до 
ТП, ПС 

- видалення чагарнику, викошення трави, прибирання 
випадкового сміття,  
- фарбування дверей, щитових; 



99.  ВАТ «Закарпатгаз» Закріплена територія до 
ГРП 

- видалення чагарнику, викошення трави, прибирання 
випадкового сміття; 
- обрізка гілок дерев довкола ГРП;  
- фарбування огорож довкола ГРП. 

100. ЗАТ «Укртелеком» Закріплена територія - приведення телефонних кабінок в належний стан;  
101. Укрпошта Прилегла територія до 

поштових відділень 
- вигрібання та прибирання випадкового сміття; 
- побілка стовбурів дерев. 

 
 
 
В.о. начальника управління житлово-комунального  
господарства департаменту міського господарства,  
начальник відділу експлуатації житлового фонду  
та інженерних мереж                        О. Костенчук 
 
 
Начальник відділу благоустрою управління житлово- 
комунального господарства департаменту міського господарства     О. Турянчик 


