
Інформація про стан виконання програм управлінням ЖКГ за 2018 рік 

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану 

довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки 
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Результат 

І. Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

1 

Утримання та поточний 

ремонт мереж 

вуличного освітлення  

1.1  Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж МБ 2 000,00 2 000,00 

Протягом 2018 року КВГП були виконані наступні роботи: встановлено 73 

консольних ліхтаря, 97 ліхтарів LED, 14 світильників з вишиванкою, 10 

декоративних світильників (жовто-блакитні) біля фонтану, проведено заміну ламп 

– 220 шт., підвіс кабеля – 3496 м.п. 

1.2. Послуги з постачання електроенергії МБ 5 000,00 4 864,059 Закуплено 1 683 915 кВт/г 

2 

Утримання та догляд за 

зеленими насадженнями 

2.1  Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та 

газонами МБ 2 800,00  2 746,20 

Виконувались роботи з  кронування та санітарного обрізування дерев – 4601 

шт., висаджування дерев – 40 шт., викошування газонів – 110,284 тис.м², стрижка 

живоплоту – 12,756 тис.м², вирубки чагарників, догляд за квітниками, посів 
насіння та пікірування розсади, висаджування квітів та їх полив, тощо 

2.2  Утримання лісника 
МБ 80,00 80,00 Утримання 1-го працівника 

2.3  Видалення аварійних дерев 
МБ 1 120,00 1 120,00 Протягом року було видалено 284 аварійних та буреломних дерева 

3 
Утримання та поточний 
ремонт об’єктів 

благоустрою міста 

3.1  Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою міста, 

встановлення МАФів 

МБ 509,50 509,50 

Були виконані роботи з ремонту пам’ятника Божої Матері Покрови Пресвятої 

Богородиці на суму 18,228 тис.грн. За пам’ятником було облаштувано пішохідну 

доріжку, встановлено лавки для відпочинку та урни для сміття, декоративні 
вуличні ліхтарі. В парку Древлянському викладено алею тротуарною плиткою на 

суму 145,565 тис.грн. Також було облаштовано тротуарною плиткою пішохідну 

доріжку біля пам’ятника Козака на суму 44,048 тис.грн. 

3.2  Утримання та прибирання парків та скверів 
МБ 1 600,00 1 600,00 Утримання 9-х працівників 

4 

Утримання та поточний 

ремонт кладовищ 

4.1  Утримання та поточний ремонт кладовищ 
МБ 560,00 435,759 Протягом року з кладовищ було вивезено 1866  м³ сміття 

4.2. Охорона кладовищ МБ 50,00 48,00 
Оплата послуги комунальної організації "Служба охорони громадського 

порядку м.Коростень "Яструб" 

4.3  Поховання безрідних та невідомих громадян  
МБ 27,00 23,177 Поховано 14 чол. 

5 

Технічне 
обслуговування та 

поточний ремонт мереж 

зливової каналізації 

5.1. Технічне обслуговування мереж зливової каналізації МБ 122,00 111,764 
Проводились роботи з прочистки водостоків, решіток та колодязів мереж 

зливової каналізації. Було рочищено 530 м.п. водостоків Ø 200-300 мм. 

5.2. Поточний ремонт  мереж зливової каналізації МБ 272,00 37,675 

Проводились роботи з облаштування лівньових труб по вул.. С.Кемського, 

встановлення решіток і люків замість викрадених. Проведено поточний ремонт 8 

колодязів зливової каналізації. 

6 

Забезпечення належного 
стану доріг та тротуарів 

міста для безпечного 

руху транспорту та 
пішоходів 

6.1  Улаштування та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 
МБ 17 200,00 16 697,448 

     Протягом року комунальним виробничо-господарським підприємством було 

виконано: ямковий ремонт доріг загальною площею 20,168 тис.м², профілювання 

вулиць загальною площею 231,988 тис.м²; розмітку вулиць площею 1739 м². 

6.2  Утримання вулично-дорожньої мережі 
МБ 5 350,00 4 183,679 Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від дорожнього змету, 



зимове і літнє утримання доріг. 

6.3  Утримання об’єктів дорожньої безпеки 
МБ 600,00 477,338 

Проводились роботи з  заміни ламп в світлофорних обʼ єктах – 90 шт., заміни 
дорожніх знаків – 16 од., фарбування відбійників, встановлення бетонних 

напівсфер – 216 шт. 

7 
Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів систем відеоспостереження 

МБ 48,00 - - 

8 
Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)  

МБ 260,00 99,805 Протягом 2018 року ліквідовано 677м³ стихійних сміттєзвалищ 

9 Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ МБ 770,00 734,271 Утримання 6-х штатних працівників 

10 

Послуги з благоустрою 

при організації 

проведення державних, 
релігійних та місцевих 

свят 

Надання послуг при організації проведення державних, релігійних та 

місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, 

встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення 

МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та 

прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової 

ілюмінації) 

МБ 550,00 549,985 

Підготовка до проведення наступних свят: 9 Травня, День міста, Випускний 

День Незалежності, Міжнародний Фестиваль Деруна, Новорічні свята. Також 
придбано святкової ілюмінації на суму 299,999тис.грн. 

11 

Регулювання 

чисельності 
безпритульних тварин 

гуманними методами 

11.1. Придбання продуктів харчування  МБ 150,00 100,00 Придбання продуктів харчування 

11.2. Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів МБ 20,00 20,00 Придбання медикаментів 

11.3. Проведення стерилізації МБ 403,00 399,720 
     На протязі року було стерилізовано 620 собак 

11.4. Відлов безпритульних тварин МБ 220,00 161,200 На протязі року було відловлено 620 собак 

ІІ. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою     

12 

Будівництво, 

капітальний ремонт та 
реконструкція об’єктів 

благоустрою 

 

12.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт міських доріг 

 

 

ДБ 
МБ 

85 000,00 
27 000,00 

- 
15 099,092 

Протягом 2018 року було проведено капітальний ремонт , реконструкція доріг 

площею  29 812,3 м², роботи виконувались по наступним вулицям: 
- вул. Волонтерська – Ш.Алейхема площею 1480,6 м²; 

- вул. 1-го Травня площею 3000,0 м²; 

- вул. Чолівська площею 2231,0 м²; 
- вул. Гайдамацька площею 950,0 м²; 

- провул. Шатрищанський площею 1436,0 м²; 

- вул. Саченка площею 2234,0 м²; 
- вул. Ковельська площею 1455,0 м²; 

- проїзд між вул. Маяковського – вул. І.Котляревського площею 946,5 м²; 

- вул. С.Кемського площею 3540,0 м²; 
- вул. Грушевського площею 3560,0 м²; 

- вул. Ссоновського площею 2854,0 м²; 

- вул. Г.Сковороди площею 2683,2 м²; 
- реконструкція перехрестя вул. В.Сосновського - І.Оснадчука. Було 

заасфальтовано 437 м² дорожнього покриття ; 

- реконструкція дороги по вул. Героїв Чорнобиля площею 1240,0 м²; 
- реконструкція майданчика по вул.. Шевченка біля будівлі міської ради 

площею 1765,0 м². 



12.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів МБ 6 000,00 3 326,616 

В 2018 році було проведено роботи по капітальному ремонту , реконструкції 

тротуарів загальною площею 3 571,7 м². Виконувались наступні роботи: 
- викладання плиткою по вул. Залізнична площею  496 м²; 

- викладання плиткою по вул. Сосновського площею 490 м²; 

- викладання плиткою по вул. Музейна площею  350 м²; 
- викладання плиткою по вул. Шевченка площею 900 м²; 

- викладання плиткою по вул. Грушевського площею 895,7 м²; 

- реконструкція та викладання плиткою по вул. Героїв Чорнобиля площею     
440 м²; 

12.3 Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення 

нових світлофорних об’єктів МБ 500,00 - - 

12.4 Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського 

(К. Лібкнехта) МБ 2 000,00 - - 

12.5 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

МБ 
20 000,00 

1 000,00 

- 

507,682 

В 2018 році були виконані роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, 
під час яких встановлено 96 світильників та прокладено близько 5 км. кабелю. 

Роботи виконувались по вул. Н.Сосніної, пров. 3 Толстого, вул. Козака, вул. 

Вишнева, пров. Залізничний, вул. Корольова, вул. Яневича, вул. Шевченка, 78-80, 
вул. Маяковського-Ковельська, вул. В.Стуса, вул. Чолівська, вул. Київська 21-А, 

вул. Мануїльського, пров. 1 Гранітний. 

12.6 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової 

каналізації 
МБ 1 500,00 - - 

12.7 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових 

споруд та шляхопроводів МБ 
Згідно 

ПКД 
- - 

12.8 Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян 

(парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо) МБ 5 000,00 - - 

12.9 Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і 

теплиці по вул. С. Кемського (Жовтнева), 76а 
МБ 900,00 - - 

12.10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ МБ 2 500,00 1 323,308 

Виготовлення ПКД на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного 

освітлення – 29,973тис.грн.; по капітальному ремонту доріг, тротуарів                        

1 169,221тис.грн. ; по  реконструкції доріг, тротуарів 124,114тис.грн. 

12.11 Капітальний ремонт прибудинкових територій,  

внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок МБ 3 000,00 1 169,492 

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій – 

928,766тис.грн.; капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київській в м. 

Коростені – 240,726тис.грн. 

К

и 

Санітарна очистка 

території, забезпечення 

сприятливого для 
життєдіяльності людини 

середовища 

13.1 Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-

кошторисної документації  ДБ 

МБ 

30 000,00 

700,00 

24831,0 

- 

В 4-му кварталі 2018 року за рахунок коштів державного бюджету проводились 

роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів. Всього було 

профінансовано 24831,0 тис.грн. 

13.2 Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини МБ 1 000,00 - - 

13.3 Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів 
МБ 3 500,00 3 333,698 

В 2018 році було придбано 149 контейнерів для збору ТВП  на суму 

1 144,898тис.грн., сміттєвоз з заднім навантаженням – 2 188,80тис.грн..  



13.4 Будівництво притулку для безпритульних тварин  
МБ 2 000,00 - - 

13.5 Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з 

відходами МБ 
В 

залежності 

від потреб 

- - 

14 
Охорона 
навколишнього 

природного середовища 

14.1. Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру 

МБ 
Згідно 
ПКД 

- - 

14.2. Розчищення р. Уж та р. Кремно МБ 100,00 2,462 За лабораторні дослідження зразків ґрунту 

14.3. Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації МБ 650,00 -  

14.4. Реконструкція , капітальний ремонт гідротехнічних споруд 
ДБ 

МБ 

4 000,00 

350,0 

- 

137,383 

По капітальному ремонту  гідротехнічної споруди в с. Поліське Коростенського 
району використано в 2018 році 37,383тис.грн. Виготовлено ПКД «Реконструкція 

греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень», роботи планується провести в 

2019 році. (вартість ПКД 100,00тис.грн.) 

14.5 Проведення моніторингових досліджень якості води 

нецентралізованих джерел водопостачання 
МБ 10,0 - - 

14.6. Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику МБ 5,00 - - 

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста 

Коростеня на 2017-2021 роки 
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Результат 

Ж 

Будівництво, 
реконструкція та 

капітальний ремонт 
об’єктів водопровідно-

каналізаційного 

господарства з 
використанням 

енергозберігаючого 

обладнання та 
технологій 

1.1. Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт водопровідно-

каналізаційних мереж 
МБ 4 175,00 1 870,607 

Протягом 2018 року було проведено  

- капітальний  ремонт каналізаційної мережі по вул.. С.Кемського (в т. 
виготовлення ПКД) 987,106тис. грн.. 

- кап. рем. водопровідної мережі по вул. Торгова – 347,581тис.грн.; 

- кап. рем. водопровідної мережі по вул. Гастелло – 129,874тис.грнп.; 
- кап. рем. водопровідно-каналізаційної мережі мікрорайону вул. Заводська -

Південна – 258,072тис.грн.; 

- гідродинамічне очищення ділянок каналізації, каналізаційних колекторів,0 
колодязів м. Коростень – 147,974тис.грн. 

1.2. Реконструкція ПВС ІІІ-ІV підйому в м. Коростені (2-га черга) з 

заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання 
МБ 350,0 - - 

1.3. Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені 
ДБ 
МБ 

5 500,00 
2 500,00 

- 
- 

- 

1.4. Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням 

вузлів обліку води в житлових будинках 

МБ 

КНД 

1 000,00 

100,00 

- 

- 
- 

1.5. Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-
регулюючої арматури на  водопровідних та каналізаційних мережах 

міста 

МБ 

КНД 

300,00 

30,00 

296,587 

- 

В 2018 році проведено капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних 

колодязів в м. Коростень Житомирської області на суму 296,587тис.грн 

1.6. Капітальний ремонт фільтрів та  дренажної системи  на очисних 

спорудах водопроводу  

МБ 

КНД 

350,00 

15,00 

297,477 

- 

В 2018 році проведено капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на 

фільтрувальних станціях на суму 297,477тис.грн. 

1.7. Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС  
МБ 

КНД 

90,00 

10,00 

- 

- 
- 

1.8. Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені 
ДБ

МБ 

2 300,00 

400,00 

- 

- 
- 

1.9. Придбання пожежних гідрантів 
МБ 

КНД 

45,00 

5,00 

- 

- 
- 

1.10. Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» ДБ 7 000,00 - - 



фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна 

технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію»)  

МБ 7 000,00 - 

1.11. Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал» 
МБ 

КНД 
350,00 
35,00 

- 
- 

- 

1.12.Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, 

шиберів на об’єктах КП «Водоканал» 

МБ 

КНД 

550,00 

50,00 
259,00 Придбано поворотні затвори на суму 259,00тис.грн. 

1.13. Реконструкція, капітальний ремонт  систем вентиляції на 
об’єктах КП «Водоканал» 

МБ 1 350,00 - - 

2 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 
об’єктів 

теплопостачання з 

використанням 
енергозберігаючого 

обладнання та 

технологій 

2.1. Капітальний ремонт теплових мереж 
МБ 

КНД 

3 500,00 

300,00 

3 248,830 

- 
Капітальний ремонт теплових мереж централізованого теплопостачання   

2.2. Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими 
засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії 

ДБ 
МБ 

6 000,00 
3 000,00 

- 
- 

- 

2.3. Капітальний ремонт котелень 
МБ 

КНД 

1 800,00 

200,00 

- 

- 
- 

2.4. Будівництво блочних котелень МБ 2 500,00 - - 

2.5. Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом 

об’єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень 

ДБ 

МБ 

4 500,00 

3 500,00 

- 

- 
- 

3 Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства 

ДБ

МБ 
КНД 

42 800,00 

29 480,00 
- 

- 

11795,50 
850,0 

У 2018 році за кошти міського бюджету було придбано комунальної техніки на 
загальну суму 11 795,50тис. грн.. 

КП «Теплозабезпечення»- екскаватор-навантажувач – 1 990,50тис.грн. ; 

КВЖРЕП №1 – трактор Беларус-82.1 – 700,00тис.грн 
КВГП – трактор МТЗ-320 з навісним обладнанням на суму 459,00 тис.грн; 

грейдер на суму 2520,00 тис.грн.; автомобіль МКДЗ з піскорозкидальним 

обладнанням, підмітальною щіткою та снігоочисним відвалом на суму 3 330,00 
тис.грн.; піскорозкидач МДКЗ на базі самоскиду МАЗ 6501С-584 на суму 2 796,00 

тис.грн. За власні кошти КВГП було придбано вантажопасажирський автомобіль 

«Сітроен» на суму 850,0 тис.грн.  

4 

Фінансова підтримка 
підприємств ЖКГ для 

забезпечення їх 

безперебійної роботи і 
надання послуг 

населенню 

4.1. Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з метою 
інвестування в необоротні активи 

МБ 3 000,00 901,751 

КВГП придбано кощоріз та бензопилу на загальну суму 59,999тис.грн., 
тракторний причеп вартістю 135,0 тис. грн., віброплиту – 37,0тис.грн., 

швонарезчик – 49,00тис.грн., придбано комплект гідроциліндрів вартістю 
49,87тис.грн., та дев’ять комплектів резини на сум 178,180тис.грн 

КВЖРЕП №1 було придбано комплект гідроциліндрів на екскаватор вартістю 

37,607тис.грн., ацетиленовий генератор – 7,20тис.грн. , проведено роботи з 
реконструкції внутрішньобудинкової системи опалення з встановленням теплового 

лічильника в ж/б по вул.. С.Кемського, 46В – 119,455 тис. грн. 

КП «Водоканал» придбано комплект хлоратора на суму 228,440 тис. грн. 

4.2. Відшкодування комунальним підприємствам різниці між 
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджуються або погоджуються рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво 

МБ 

В 

залежності 

від потреб 

- - 

4.3. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 

реалізацію заходів, передбачених їх фінансовим планом 
МБ 

В 

залежності 
від потреб 

- - 

4.4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 

погашення заборгованості за енергоносії, придбання реагентів, 

виплату заробітної плати, та сплати податків та зборів на заробітну 
плату 

МБ 10 000,00 4 621,500 

Надано фінансову підтримку КП «Водоканал» - 2 300,00тис.грн. (на погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати) , КП Теплозабезпечення                           

– 2 321,50тис.грн. (на погашення заборгованості за природний газ – 
2 000,00тис.грн. , на погашення заборгованості з ПДФО – 321,50тис.грн.) 

5 
Реконструкція, 
капітальний ремонт 

5.1 Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів 

багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі 
МБ 2 000,00 187,337 

На умовах співфінансування проведено капітальний ремонт покрівлі по ОСББ 
«Водоспад» - 97,704тис. грн.., ОСББ «Грушевського 66А» - 89,633тис. грн.. 



об’єктів житлового 

фонду із застосуванням 
енергозберігаючих 

технологій та матеріалів 

співвласників будинків у фінансуванні робіт 

5.2 Капітальний ремонт  та заміна ліфтів на умовах дольової участі 

співвласників будинків у фінансуванні робіт ДБ 

МБ 

5 000,00 

3 000,00 

 

80,000 

Виготовлено ПКД на капітальний ремонт: 
- 2-х  ліфтів в житловому будинку по вул. 1-го Травня, 3 ;  

- 2-х ліфтів в житловому будинку по вул. Київська, 21;  

-  4-х ліфтів в житловому будинку по вул. Шевченка, 8. 

5.3 Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 

населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня  МБ 500,00 151,136 Укладено 14 угод з ОСББ і профінансовано впродовж 2018 року 151,136тис.грн. 

6 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний 
ремонт об’єктів ЖКГ 

МБ 500,00 235,178 

Виготовлення ПКД для: 

- КП Теплозабезпечення  «Реконструкція теплових пунктів з встановленням 

теплових лічильників в ж/б м. Коростень на дільниці №1 та №2 КП 

Теплозабезпечення» , «Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових 

лічильників в ж/б м. Коростень на дільниці №3 та №5 КП Теплозабезпечення» , 

«Капітальний ремонт теплової мережі між котельнями Ольгинська, 4 – Кірова,16 
для оптимізації теплових навантажень м. Коростень»;  

-  КП «Водоканал» «Реконструкція систем централізованого водопостачання. 

«Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна 
технічно зношеного устаткування х переходом на гіпохлорит натрію)»;    

- КВЖРЕП №1 «Реконструкція внутрішньобудинкових мереж газопостачання 

житлових будинків по вул. 1 Травня в м. Коростені». 

7 Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель МБ 30,00 - - 

8 
Сприяння створенню 
нових та підтримка 

діючих ОСББ 

8.1. Співфінансування мікропроектів, впровадження яких 

здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду» 

МБ - - - 

8.2. Виготовлення технічної документації для будинків, в яких 

створюються ОСББ (в разі відсутності) 
МБ 100,00 - - 

8.3. Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з 
розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання 

представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст 

МБ 
В 

залежності 

від потреб 

- - 

8.4 Фінансування Револьверного фонду, створеного Громадською 
організацією «Спілка голів обʼ єднань співвласників 

багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання 

фінансової підтримки ОСББ та ЖОК 

 - - - 

 

В 2018 році надходили субвенції з обласного бюджету на загальну суму 1 402,725тис.грн. Ці кошти надавались одержувачам, якими виступали 23 ОСББ міста, ГО «Спілка голів ОСББ «Солідарність», ТОВ КВЖРЕП 

№2, КВЖРЕП № 1 та КВГП, на придбання матеріалів для благоустрою прибудинкових територій житлових будинків, придбання та монтаж комплектів обладнання для освітлення будинків та прилеглих територій, придбання 
та встановлення дитячих ігрових майданчиків, на проведення поточних  ремонтів покрівель будинків, вікон та дверей, ліфта в ж/б , на проведення капітального ремонту електромережі в ж/б тощо. 

 

 

 


