
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 жовтня 2019   року                                                              №665 

 
Про передачу контейнерів для збору 

ПЕТ-пляшок КП «Струмок-2» та 

Музиківському КП 

 
Керуючись ст. 26, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

сільської ради  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Передати на баланс Музиківського комунального підприємства контейнери 

для сортування ПЕТ-пляшок  у кількості 16 шт., які розміщенні за наступними адресами: 
с.Музиківка: 

вул. 40 років Перемоги (магазин Гелета І.В.) – 1шт. 
вул. 40 років Перемоги (ринок) – 1шт. 
вул. 40 років Перемоги (школа) – 2 шт. 
вул. 40 років Перемоги (магазин Економстрой) – 3 шт. 
вул. 40 років Перемоги (магазин Шишак О.О) – 1 шт. 
вул. 40 років Перемоги, вул. Херсонська (магазин) – 1 шт. 
вул. І Травна (магазин Штейнер С.В.) – 1 шт. 
вул. В.Карла (магазин Мельниченко І.Л.) – 1 шт. 
вул. І Травня (магазин Чабанова Г.С.) – 1шт. 
вул. Стадіонна (стадіон) – 1 шт.  
вул. 40 років Перемоги (сільська рада) – 1 шт. 
с. Мірошниківка: 

вул. Магаданська (зупинка) – 1шт. 
с.Висунці: 

вул. Набережна (магазин Плотнік О.С.) – 1шт.  
2. Передати на баланс Комунального підприємства «Струмок-2» контейнери 

для сортування ПЕТ-пляшок  у кількості 14 шт., які розміщенні за наступними адресами: 
с. Загорянівка:  
вул. Херсонська (зупинка) – 1 шт.,  
вул. Б.Хмельницького  (магазин)– 1 шт. 
с. Шкуринівка:  
вул. Центральна (магазин – 1 шт.,  
вул. Центральна дитячий майданчик – 1 шт. 
с. Східне: 

вул. ім.  Т.Г.Шевченка (Центральна зупинка) – 1 шт. 
вул. Ювілейна (Магазин, центр) - 1 шт. 
вул. Українська, зупинка – 1 шт. 
вул. Південна – 1 шт. 
вул. ім. Т.Г.Шевченка (магазин Гелета І.В.)– 1 шт. 



 

 

вул. ім. Т.Г.Шевченка (Дошка пошани) – 1 шт. 
вул. Миру – 1 шт. 
вул. Шкільна (БК) – 1 шт. 
вул. ім.  Т.Г.Шевченка – 2 шт. 
3. Комунальним підприємствам організувати роботу по збору сировини для переробки 

та дотримання чистоти навколо контейнерів.  
4. Бухгалтерсько-фінансовому відділу  провести процедуру прийому – передачі у 

відповідності до чинного законодавства.  
5.. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (Голова – Колісніченко В.І.) 

 
 
 
 

Сільський голова       С.Н.Лейбзон  

 


