
У К Р А Ї Н А 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ 

ЗМІЇВСЬКИЙ  РАЙОН 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

         17 липня 2018 року                                                                №  209 

 

Про затвердження плану технічної 

інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою на території 

Комсомольської селищної ради 

 

З метою забезпечення безпечної експлуатації дитячих та спортивних 

майданчиків на території Комсомольської селищної ради, відповідно до статей 

10, 13, 18, 20, 21 Закону України про благоустрій населених пунктів, керуючись 

Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та  паспортизації об’єктів 

благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства 

України від 29.10.2012 року № 550, на виконання власних повноважень, 

зазначених у  пп. 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  план технічної інвентаризації та  паспортизації об’єктів 

благоустрою на території Комсомольської селищної ради (додається). 

2.  Виконавцям забезпечити виконання плану, визначеного п. 1 цього 

рішення у відповідності до порядку, визначеного Інструкцією з проведення 

технічної інвентаризації та  паспортизації об’єктів благоустрою населених 

пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва  та житлово-комунального господарства України від 29.10.2012 

року № 550. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради   Дубнюка М.М. 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                  Д.М. Діхтяр 
 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Комсомольськоїселищної ради № 209 

від 17 липня 2018 року 

 

 

План  технічної інвентаризації та  паспортизації об’єктів 

благоустрою на території Комсомольської селищної ради 

 

№ 

п/п 

Об’єкт благоустрою Строк  

виконання 

Виконавець 

1 Дитячий ігровий комплекс 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою: вул. 

Лермонтова,7 

До 01.11.2018 КП «Комунальник»  

2 Дитячий ігровий майданчик 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою:  

парк смт. Слобожанське 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

3 Дитячий ігровий майданчик 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою:                  

вул. Дружби,19 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

4 Дитячий ігровий майданчик 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою:  вул. 

С. Закори,32 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

5 Дитячий ігровий майданчик 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою:  вул. 

Лермонтова, 1 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

6 Дитячий майданчик Малютка 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою:  вул. 

С.Закори, 24 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

7 Дитячий ігровий майданчик 

(елементи дитячих ігрових 

майданчиків) за адресою: вул. 

Лермонтова район 9-ти 

поверхових будинків 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

8 Дитячий ігровий майданчик за 

адресою:  вул. Спортивна, 11-

13 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

9 Ігровий дитячий майданчик в 

комплекті за адресою:  квартал 

№ 6 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

10 Ігровий комплекс Літо, 

карусель 6М, качель-балансир 

2  за адресою:  вул. 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 



Лермонтова, 7 

11 Дитячий майданчик за 

адресою:  квартал № 15 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

12 Ігровий дитячий майданчик в 

комплекті за адресою:  квартал 

№ 12 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

13 Спортивний (гімнастичний) 

майданчик за адресою:  

квартал № 6 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

14 Тренажерний комплекс за 

адресою:  квартал № 14 

До 01.11.2018 КП «Комунальник» 

15 Дитячий типовий майданчик 

«Малютка» за адресою:  вул. 

Лермонтова, 38 

До 01.11.2018 ОСББ «Наш дім» 

16 Дитячий майданчик за 

адресою:  вул. Лермонтова, 

30а 

До 01.11.2018 ОСББ «Наш дім» 

17 Міні - футбольне поле за 

адресою:  вул. Лермонтова, 42 

До 01.11.2018 ОСББ «Наш дім» 

18 Ігровий дитячий майданчик в 

комплекті за адресою:                 

вул. Ціолковського, 24 

До 01.11.2018 ОСББ 

«Електромонтажник» 

19 Футбольні ворота та огорожа 

за адресою:  квартал № 12 

 

До 01.11.2018 ОСББ «ТЕМ» 

 
 
 
Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Комсомольської селищної ради                            Я.О.Хабарова 


