
Інформація про стан виконання міських Програм у галузі ЖКГ 

протягом  2018 року 

 

Протягом 2018 року в галузі житлово-комунального господарства 

реалізовувались заходи в рамках «Програми розвитку житлово-комунального 

господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 

сесії міської ради VIІ скликання від 22.11.2016 р. № 490 (зі змінами) та 

«Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста 

Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої  рішенням 18 сесії міської ради 

VIІ скликання від 30.11.2017 року № 888 (зі змінами). 

 

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста 

Коростеня на 2017 - 2021 роки. 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2018 році, складав 155215,0 тис.грн., з яких 73100,0 тис.грн. – 

кошти державного бюджету, 81345,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету та 

770,0 тис.грн. – кошти комунальних підприємств - виконавців Програми. 

Фактично протягом 2018 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано заходи на загальну суму 30645,105 тис.грн., з яких 23944,760 

тис.грн. - з місцевого бюджету, 5500,345 тис.грн. - за кошти комунальних 

підприємств - виконавців Програми та 1200,0 тис.грн. - за рахунок коштів 

державного бюджету. 

 В середньому Програма була профінансована на 19,74% (фінансування з 

місцевого бюджету склало 29,44%, з державного бюджету – 1,64%. За рахунок 

коштів комунальних підприємств - виконавців Програми заходи були 

профінансовані на 714,33%).   

 

Окремо по напрямам: 

 

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства з використанням 

енергозберігаю-чого обладнання та технологій. 

По даному напряму були профінансовані заходи на загальну суму 

3368,462 тис.грн., з яких 2723,671 тис.грн. - кошти місцевого бюджету та 

644,791 тис.грн. – кошти КП «Водоканал». 

КП «Водоканал» за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

проведено: 

- капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на фільтрувальних 

станціях на суму 297,477 тис.грн.; 

- заміну 24 м.п. водопровідної мережі по вул. Гастелло на суму 129,874 

тис.грн.; 

- заміну 262 м.п. водопровідної мережі по вул. Торгова на суму 347,581 

тис.грн.; 

- прокладання 434 м.п. водопровідних мереж мікрорайону вул. 

Заводська-Південна кошторисною вартістю 258,072 тис.грн.; 



- капітальний ремонт 42 водопровідно-каналізаційних колодязів на суму 

296,587 тис.грн.; 

- капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Сергія Кемського – 

61 м.п. вартістю 987,106 тис.грн.; 

- гідродинамічне очищення ділянок каналізації, каналізаційних 

колекторів, колодязів  - 924 м.п. на суму 147,974 тис.грн.; 

- придбання 2 поворотних затворів на суму 259,00 тис.грн.; 

- перерахунок вартості проекту «Реконструкція систем централізованого 

водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція. Хлораторна 

№1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом  

на гіпохлорит натрію)» на суму 73,999 тис.грн. Кошторисна вартість проекту в 

цінах 2018 року склала 7035,959 тис.грн. 

Крім того в 2018 році за рахунок власних коштів підприємством 

проведено: 

- заміну 920 м.п. водопровідних мереж міста на суму 230 тис.грн.; 

- ремонт приміщень побутового корпусу підприємства на суму 137,599 

тис.грн.; 

- поточний ремонт засувок на нових ОСВ на суму 78,0 тис.грн.; 

- ремонт 6 од. електродвигунів на суму 57,347 тис.грн.; 

- ремонт кабельної лінії КЛ-10кВт на суму 35,373 тис.грн.; 

- ліквідаційний тампонаж 3-х свердловин в мікрорайоні Мирний на 

суму 30,117 тис.грн.; 

- відновлення асфальтового покриття після розкопок на суму 49,950 

тис.грн. та інше. 

Загалом протягом 2018 року підприємством ліквідовано більше 190 

витоків, виконано понад 3900 заявок по каналізації, відремонтовано 12 та 

накрито кришками 79 колодязів. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів  

теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та 

технологій. 

По даному напряму в 2018 році були профінансовані заходи на загальну 

суму 7254,384 тис.грн., з яких 3248,830 тис.грн. - кошти місцевого бюджету та 

4005,554 тис.грн. – кошти КП «Теплозабезпечення». 

КП «Теплозабезпечення» за рахунок коштів міського бюджету протягом 

2018 року виконано: 

- капітальний ремонт та заміну мереж централізованого теплопостачання 

загальною довжиною 591,3 м.п. на суму 3277,375 тис.грн. 

За власні кошти підприємством протягом 2018 року виконано: 

- заміну мереж централізованого теплопостачання загальною довжиною 

782 м.п. на суму 905,034 тис.грн.; 



- реконструкцію теплових пунктів житлових будинків з встановленням 

76 теплових лічильників на суму 2337,60 тис.грн. (на даний час тепловими 

лічильниками в місті облаштовано 218 житлових будинків); 

- капітальні ремонти будівель котелень на суму 92,37 тис.грн. та 

капітальні ремонти покрівель котелень – 2174 м² на суму 122,5 тис.грн.; 

- повірку вузлів обліку газу в котельнях на суму 146,262 тис.грн.; 

- повірку вузлів обліку води, термометрів та манометрів в котельнях на 

суму 49,688 тис.грн.; 

- закуплено каустичну соду та проведено хімічне промивання 

котлоагрегатів підприємства на суму 82,831 тис.грн.; 

- ремонт автотранспорту підприємства на загальну суму 58,741 тис.грн.; 

- обладнання аварійного автомобіля зварювальним генератором на суму 

39,197 тис.грн.; 

- встановлення охоронної сигналізації на 9-ти котельнях підприємства на 

загальну суму 89,252 тис.грн.; 

- закупку комп’ютерної техніки на загальну суму 34,110 тис.грн. та інше. 

Рішенням 16 сесії Коростенської міської ради від 31.08.2017 року №786 

затверджено перелік заходів для включення до схеми оптимізації 

теплопостачання м. Коростеня. На виконання цих заходів вживаються заходи з 

метою переведення будинків, включених до схеми, на індивідуальне опалення.  

З початку року мешканці 16 житлових будинків від’єднались від 

централізованого опалення та облаштувати у своїх квартирах автономне 

опалення.  Це будинки  по вул. Грушевського, 11, 14, 29; І.Франка, 7, 7-а; 

Сонячна, 4-а, 8, 8-а; Каштанова, 11, 25, 27; Маяковського, 2, 8, 10, 12, 14.  

Для забезпечення проведення ремонтних робіт підприємством за кошти 

місцевого бюджету було придбано екскаватор-погрузчик на суму 1990,5тис.грн. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

3. Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-

комунального господарства. 

По даному напряму в 2018 році були профінансовані заходи на загальну 

суму 12645,50 тис.грн., з яких 11795,50 тис.грн. - кошти місцевого бюджету та 

850,0 тис.грн. – кошти КВГП. 

У 2018 році за ці кошти було придбано наступну техніку: 

- КП «Теплозабезпечення» - екскаватор-навантажувач на суму 1990,50 

тис.грн.; 

- КВЖРЕП № 1 – трактор Беларус - 82.1 на суму 700,00 тис.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. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 5523,251 тис.грн.; з державного 

бюджету – на суму 1200,0 тис.грн. 

КВГП було придбано кощоріз та бензопилу на загальну суму 59,999 

тис.грн., тракторний причеп вартістю 135,0 тис.грн., віброплиту вартістю 37,0 

тис.грн., швонарезчик вартістю 49,0 тис.грн., комплект гідроциліндрів вартістю 

49,870 тис.грн. та дев’ять комплектів резини на суму 178,180 тис.грн. 

КВЖРЕП № 1 було придбано комплект гідроциліндрів на екскаватор 

вартістю 37,607 тис.грн., ацетиленовий генератор вартістю 7,20 тис.грн., 

проведено роботи з реконструкції внутрішньобудинкової системи опалення з 

встановленням теплового лічильника в ж/б по вул. С. Кемського, 46-в вартістю 

119,455 тис.грн. 

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

В 2018 році було надано фінансову підтримку: 

- КП «Водоканал» - 2300,0 тис.грн. на погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати; 

- КП Теплозабезпечення – 2321,50 тис.грн. (з яких на погашення 

заборгованості за природний газ – 2 000,0 тис.грн., на погашення 

заборгованості з ПДФО – 321,50 тис.грн.). 

В 2018 році за рахунок коштів державного бюджету комунальному 

підприємству теплозабезпечення було відшкодовано різницю між розміром 

тарифу на послуги з централізованого теплопостачання та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво в сумі 1200,0 тис.грн. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

5. Реконструкція, капітальний ремонт  об’єктів житлового фонду із 

застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 418,473 тис.грн. 

В рамках «Положення про дольову участь співвласників у фінансуванні 

робіт з реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових 

будинків», затвердженого рішенням 20 сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання від 22.02.2018 р. № 980, були проведені капітальні ремонти 

покрівель в будинках ОСББ «Грушевського, 66-А» загальною вартістю 199,185 

тис.грн. (дольова участь співвласників складає 109,552 тис.грн., решта 89,633 

тис.грн. – кошти міського бюджету); та ОСББ «Водоспад» - ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. С. Кемського, 58-В вартістю 133,684 тис.грн. 

(дольова участь співвласників складає 35,980 тис.грн., решта 97,704 тис.грн. – 

кошти міського бюджету). 

За кошти міського бюджету в сумі 80,0 тис.грн. було 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. 

Протягом 2018 року згідно Порядку відшкодування з міського бюджету 

відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня було 

укладено 14 Компенсаційних угод з наступними ОСББ: «Грушевського, 70», 

«Залізничник-74», «Сосновського 52-А», «Маяковського 107», «Шевченка, 5», 

«Грушевського, 64», «Золоте коло» по вул. Сосновського, 52, «Маяковського, 

39», «Маяковського, 8», «Наша єдність» по вул. Грушевського, 41-а, 

«Залізничник-Фаворит» по вул. Шевченка, 101,103; «Ковельський» по вул. 

Шевченка, 78-а; «Київська, 3»; «Сосновського, 44», по яким протягом року 

профінансовано 151,136 тис.грн. 

 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на суму 235,178 тис.грн. 

Було виготовлено ПКД по наступним проектам: 

- «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 по вул. 

Ольгинська,4 – Кірова,16 для оптимізації теплових навантажень м. Коростень»;  

- «Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» 

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

зношеного устаткування х переходом на гіпохлорит натрію)»;    

- «Реконструкція внутрішньобудинкових мереж газопостачання житлових 

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

 

7. Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері  ЖКГ, 

публічних закупівель. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

8. Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ. 

Заходи по даному напрямку в 2018 році не фінансувались. 

В 2018 році надходили субвенції з обласного бюджету на загальну суму 

1402,725 тис.грн. Ці кошти надавались одержувачам (якими виступили 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, заміни вікон та дверей, ремонту ліфтів, електромереж в 

ж/б, тощо. 

Взагалі, в місті продовжується процес створення ОСББ.  Станом на 

01.01.2019 року у місті функціонує 57 ОСББ, які обслуговують 76 



багатоквартирних житлових будинки загальною площею понад 260,600  тис.м² 

(що складає близько 40% від загальної площі багатоквартирного житлового 

фонду нашого міста).  

КВЖРЕП № 1 обрали управителем співвласники 92 житлових будинків, 

ТОВ «КВЖРЕП № 2» – співвласники 31 житлового будинку, ПП 

«Коростенський житловий сервіс № 4» – співвласники 11 житлових будинків. 

ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» обслуговує 54 будинки. Також 

в місті функціонує ЖОК «Локомотив», який обслуговує 2 багатоквартирні 

будинки. 

 

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану довкілля 

міста Коростеня на 2018 - 2021 роки. 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2018 році, складав 236176,50 тис.грн., з яких 139000,0 тис.грн. - 

кошти місцевого бюджету та 97176,50 тис.грн. - кошти державного бюджету.  

Фактично протягом 2018 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано заходи на загальну суму 111220,017 тис.грн., з яких 61899,31 

тис.грн. -  з місцевого бюджету та 49320,707 тис.грн. – з державного бюджету.  

В середньому Програма була профінансована на 47,09% (фінансування з 

місцевого бюджету склало 44,53%, з державного бюджету – 50,75%).   
 

Окремо по напрямам: 

 

1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 2000,0 тис.грн. 

Протягом 2018 року КВГП були виконані наступні роботи: заміна 

світильників – 182 шт., заміна ламп – 309 шт., заміна ламп в світлофорних 

обʼ єктах – 90 шт., заміна дорожніх знаків – 16 од. 

На послуги з постачання електроенергії у 2018 році було профінансовано 

4864,059 тис.грн. 

 

2. Утримання та догляд за зеленими насадженнями. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 3946,20 тис.грн. 

Протягом 2018 року КВГП виконано  наступні  роботи: 

- догляд за квітниками (розробка нових клумб, поточний ремонт теплиці 

КВГП, садіння та догляд за багатолітніми квітниками)  –  957261,810 грн.; 

- викошування газонів – 110284,2 м² на суму 182 545,53 грн.; 

- викошування узбіч доріг – 128633 м² на суму 166 142,95 грн.; 

- омолодження та кронування дерев, чагарників – 2626 шт. на суму 

1187881,93 грн.; 

- зрізка аварійних дерев – 284 шт. на суму 1120,0 грн.; 

- прибирання парків та скверів, поточний ремонт парку – 971 517,98 грн.; 



- формувальне обрізування живоплоту – 12755,99 м
2
 на суму 65 156,22 

грн. 

 

3. Утримання, прибирання та поточний ремонт об’єктів 

благоустрою міста. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 2109,50 тис.грн. 

Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою в 2018 році 

виконано на суму 509,50 грн. 

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. 

На утримання 9-х працівників персоналу парку в 2018 році з місцевого 

бюджету було профінансовано 1600,0 тис.грн. 

 

4. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 506,936 тис.грн. 

На оплату послуг комунальної організації «Служба охорони 

громадського порядку «Яструб» було профінансовано 48,0 тис.грн. 

Протягом 2018року було проведено захоронення 14 безрідних та 

невідомих громадян на суму 23,177 тис.грн. 

Протягом року з кладовищ було вивезено 1866  м³ сміття на суму 313,607 

тис.грн. Проводився поточний ремонт огорож кладовищ  та виконувались інші  

роботи 

 

5. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової 

каналізації. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 149,439 тис.грн. 

 

6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для 

безпечного руху транспорту та пішоходів. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 21358,465 тис.грн. 

На улаштування та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 

місцевого бюджету в 2017 році було профінансовано 16697,448 тис.грн.  

Протягом року комунальним виробничо-господарським підприємством 

було виконано: 

1. Ямковий ремонт доріг загальною площею 20,168 тис.м² на суму 10543 

тис.грн. 



2.  Профілювання вулиць загальною площею 231,988 тис.м² на суму 

732,998 тис.грн.;  

3. Розмітку вулиць площею 1739 м
2
, на суму 331,680 тис. грн.; 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП було використано 

4183,679 тис.грн. Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від 

дорожнього змету, зимове і літнє утримання доріг. 

На утримання об’єктів дорожньої безпеки підприємством було 

використано 477,338 тис.грн.  

 

7. Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів систем 

відеоспостереження. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

8. Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ). 

Протягом 2018 року було ліквідовано 667 м³ стихійних сміттєзвалищ на 

суму 99804,77 грн. по вул. Залізнична, Гастелло, Ватутіна, Василя Стуса,  1 

Травня, Пролетарська, Маяковського, пров. Катерини Білокур. 

 

9. Утримання інспекції з благоустрою міста та групи технічного 

нагляду управління ЖКГ. 

На утримання 6 штатних працівників в 2018 році з місцевого бюджету 

було профінансовано 734,271 тис.грн. 

 

10. Послуги з благоустрою при організації проведення державних, 

релігійних та місцевих свят. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 549,985 тис.грн. 

Протягом року проводилась підготовка до проведення наступних свят: 9 

Травня, День міста, випускний, День Незалежності, Міжнародний Фестиваль 

Деруна, Новорічні свята. Також було придбано святкової ілюмінації на суму 

299,999 тис.грн. 

 

11. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були виділені кошти 

в сумі 680,920 тис.грн. 

На протязі року Громадською організацією «Хатіко» було 

простерилізовано 620 собак (з них 200 кобелів). Сума коштів, витрачена на 

відлов безпритульних тварин – 161,20 тис.грн.; проведення стерилізації – 

399,720 тис.грн.  Також ГО «Твій друг» було виділено 100,00 тис.грн. на 

придбання продуктів харчування для тварин і 20,0 тис.грн. на придбання  

медикаментів та перев’язувальних матеріалів. 

 



12. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів 

благоустрою. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 15099,092 тис.грн. 

Протягом 2018 року було проведено капітальний ремонт, реконструкцію 

міських доріг загальною площею 29,812 тис.м². Роботи виконувались по 

наступним вулицям: 

- вул. Волонтерська – Шолом-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; 

- пров. 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. 

Також в 4-му кварталі 2018 року за рахунок коштів державного бюджету 

були проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Сергія Кемського 

на суму 24489,700 тис.грн. 

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт тротуарів були 

виділені кошти в сумі 3326,616 тис.грн. Протягом року були проведені роботи 

загальною площею 3 571,7 м², а саме:  

- асфальтування тротуару по вул. Залізнична площею  496 м²; 

- викладання плиткою тротуару по вул. Сосновського площею 490 м²; 

- викладання плиткою тротуару по вул. Музейна площею  350 м²; 

- викладання плиткою тротуару по вул. Шевченка площею 900 м²; 

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

- реконструкція тротуару та викладання плиткою по вул. Героїв 

Чорнобиля площею 440 м². 

На реконструкцію мереж вуличного освітлення були виділені кошти в 

сумі 507,682 тис.грн. 

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. 



На виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ були виділені кошти в сумі 

1323,308 тис.грн. 

На капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньо-

квартальних проїздів, пішохідних доріжок були виділені кошти в сумі 1169,492 

тис.грн. 

В 2018 році було проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій за адресами: вул. Грушевського, 2, 25, 52, вул. 

Шевченка, 48, 48-а, вул. С.Кемського, 46-в загальною площею 1577 м
2 

на суму 

975,355 тис.грн.  

Наприкінці року проводились роботи з капітального ремонту пішохідної 

доріжки по вул. Київська. В 2018 році було виконано робіт на суму 192,726 тис. 

грн. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

13. Санітарна очистка території, забезпечення сприятливого для 

життєдіяльності людини середовища. 

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

проводились роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів. 

Всього було виконано робіт на суму 24831,007 млн.грн. (облаштовано 

фільтраційний екран з бентомату площею 19,10 тис.м², встановлено 560 м.п. 

залізобетонної огорожі, укладання дорожніх плит – 687 од.). 

На придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

відходів в 2018 році з місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 3333,698 

тис.грн., за які КВГП було придбано сміттєвоз з заднім навантаженням МАЗ 

5904С-010 вартістю 2 188,80 тис.грн. та 149 контейнерів для збору ТВП на 

суму 1144,898 тис.грн.,  

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

14. Охорона навколишнього природного середовища. 

По даному напряму в 2018 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 139,845 тис.грн. 

За лабораторні дослідження зразків ґрунту для підготовки звіту про 

оцінку впливу на довкілля по проекту «Розчищення русла р. Уж в м. Коростені» 

було профінансовано 2,462 тис.грн. 

В 2018 році на капітальний ремонт гідротехнічної споруди в с. Поліське 

Коростенського району було використано 137,383 тис.грн. Решту робіт 

планується провести в 2019 році.   

Було виготовлено ПКД «Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату в 

м. Коростень» на суму 100,00тис.грн. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 
 


