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П л а н  

       благоустрою території міста на 2021 рік 

 

№/п Назва об’єкта та види робіт Замовник та 

виконавець 

робіт 

Джерело 

фінансування 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за 

виконання 

1 вул. Корольова, 7, торгівельний павільйон: 

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля павільйону, встановити урни для сміття, 

облаштувати клумби, світлову вивіску, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

час прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля павільйону. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник павільйону Власні кошти Червень Олексійчук О.С. 

2 Локомотивне депо: провести фарбування 

бетонного паркану підприємства, надати 

допомогу в профілюванні вулиць мікрорайону 

Чигирі, ремонті малих архітектурних форм та 

прибиранні території парку ім. Т.Г. Шевченка, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

час прибирання снігу та льоду. 

Керівник 

Локомотивного депо 

станції Коростень 

Кошти 

установи 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 07.04.2021р. №_______ 
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3 вул. Карбишева, 72, торгівельний павільйон:  

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля павільйону, встановити урну, 

облаштувати світлову вивіску, облаштувати 

клумби з висадкою квітів, провести ремонт 

автобусної зупинки, лавки, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля павільйону. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник павільйону Власні кошти Серпень Олексійчук О.С. 

4 вул. Залізнична, 30, торгівельний павільйон 

«Перерва»: вимостити тротуарною плиткою 

прилеглу до павільйону територію, встановити 

урни для сміття, облаштувати клумби з 

висадкою квітів, облаштувати світлову 

вивіску, оновити покрівлю, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля павільйону. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник торгівельного 

павільйону 

Власні кошти Серпень Олексійчук О.С. 

5 вул. Доватора, 2, продуктовий магазин: 

облаштувати світлову  вивіску, встановити 

урни для сміття, висадити  квіти, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

Власник 

магазину 

Власні кошти Травень Олексійчук О.С. 
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прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля магазину. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

6 Станція Коростень дирекції залізничних 

перевезень: відновити автобусну зупинку біля 

станції, провести благоустрій території біля 

громадського туалету та ремонт малих 

архітектурних форм, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду.  

Начальник станції 

Коростень -

Подільський 

Кошти 

установи 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 

7 Виробничий відділ Коростенської дирекції 

Залізничних перевезень «Відновний поїзд 

№3172»: оновити фарбування паркану та 

воріт, виділення працівників, техніки для 

виконання робіт по реконструкції об’єктів 

благоустрою міста, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду.  

Начальник 

відбудовного потягу 

Кошти 

установи 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 

8 вул. Горького, Вагонне депо ст. Коростень: 

відновити автобусну зупинку, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, (узбіччя дороги від 

залізничної колії до бордюрного каменю) по 

вул. Горького від Вагонного депо до в’їзних 

воріт складу паливно-мастильних матеріалів, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду.  

Керівник Вагонного 

депо 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 
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9 Коростенська дистанція захисних 

лісонасаджень Південно-Західної залізниці: 

провести роботи по вилученню сухих та 

пошкоджених дерев в парку ім. Т.Г.Шевченка, 

виготовлення лавок, облаштування газонів, 

клумб, альпінаріїв біля будинку науки і 

техніки, благоустрій прилеглої території та 

біля пам’ятника ім. Т.Г. Шевченка. 

Виготовити  десять квітників для потреб міста. 

Забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території, а в зимовий час від снігу 

та льоду.  

Керівник 

Коростенської 

дистанції захисних 

лісонасаджень 

Південно-Західної 

залізниці 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 

10 ПП «Фармацевтична фабрика «Наукове 

виробниче об’єднання «Ельфа»: благоустрій 

закріпленої території по вул. Залізнична, вул. 

Князя Ярослава Мудрого з облаштуванням 

клумб, газонів, ремонт автозупинок по вул. 

Залізнична навпроти підприємства, 

благоустрій стоянки автотранспорту 

працівників  НВО. Забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від снігу та льоду, а в зимовий час від снігу та 

льоду. 

Керівник фабрики Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Олексійчук О.С. 

11 вул. Шатрищанська, 65, ПрАТ 

«ТЗ»Трубосталь»: фарбування автобусної 

зупинки, забезпечити постійне прибирання 

прилеглої та закріпленої території від сміття, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду.  

 

Голова Правління 

ПрАТ   

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 
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12 вул. В.Сосновського, 46-А, оздоровчий центр 

«Кращий Лікар»: облаштувати перила, 

пандус,  клумбу, висадити квіти, встановити 

урну для сміття,  оновити фасад, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля оздоровчого 

центру. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

Власник оздоровчого 

центру 

Власні кошти Червень Синицький О.П. 

13 вул. В.Сосновського, 19, бар «Клевер»: 

відремонтувати сходи, облаштувати пандус, 

встановити урни для сміття, висадити квіти, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття (від бару до 

дороги) вирубку парослі, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити три 

квітники та встановити навпроти бару (вул. 

Сосновського вздовж дороги). На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Липень  Синицький О.П. 

Безпалько В.П. 

14 вул. В.Сосновського, 42А, торгівельний 

майданчик: провести впорядкування торгових 

точок, вимостити тротуарною плиткою біля 

них, забезпечити вільний та безпечний доступ 

мешканців до торгівельного майданчика, 

провести благоустрій прилеглої території, 

облаштувати світлову вивіску, забезпечити 

припинення стихійної торгівлі. Виготовити 

Власник торгівельного 

майданчика 

Власні кошти Серпень Синицький О.П. 
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чотири квітники та встановити навпроти 

торгівельних точок вздовж тротуару. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

15 Гаражний кооператив «Гараж», вул. 

В.Сосновського, 44  встановити урни та 

контейнери для сміття, облаштувати світлову 

вивіску, прибрати розливи паливно-

мастильних матеріалів. Виготовити два 

квітники та встановити біля в’їзду. 

Голова кооперативу Залучені 

кошти 

Липень Синицький О.П. 

16 Гаражний кооператив № 4, вул. 

В.Сосновського, 35 А: виконати елементи 

благоустрою в’їзду в гаражний кооператив, 

облаштувати клумби, висадити квіти, 

встановити урни та контейнери для сміття, 

облаштувати світлову вивіску та 

відремонтувати в’їзні ворота, прибрати 

розливи паливно-мастильних матеріалів. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

в’їзду. 

 

Голова кооперативу Залучені 

кошти 

Липень Синицький О.П. 

17 ВАТ «Коростенський машинобудівний завод»: 

провести благоустрій прилеглої території по 

вул. В.Сосновського (непарна сторона від 

гаражного кооперативу до складів КЕЧ) з 

облаштуванням клумб, газонів та прибирання 

змету, а в зимовий час прибирання снігу та 

льоду. 

 

Голова правління ВАТ   Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 



 7 

 Коростенський кар’єр: виділення каменю, 

гравійних висівок та щебеню на виконання 

робіт з благоустрою міста, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду.  

Керівник 

Коростенського 

кар’єру 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 

18 Державне підприємство «Коростенське 

лісомисливське господарство» ІІІ пров. 

Шатрищанський, 3: благоустрій прилеглої 

території; прибирання змету та ремонт 

автобусної зупинки по вул. Шатрищанській; 

надання лісоматеріалів для виконання робіт з 

благоустрою міста. Виготовити  десять 

квітників для потреб міста. 

Керівник підприємства 

 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 

19 Гаражний кооператив № 3 вул. 

Шатрищанська, 96: вирубати парослі дерев з 

прилеглої території; дерева біля гаражів, які 

корінням руйнують фундаменти гаражів, 

прибрати сміття, пофарбувати гаражі з боку 

проїзної частини, спланувати землю та 

залишки будівельних матеріалів, провести 

благоустрій прилеглої території. Виготовити 

два квітники та встановити біля в’їзду.                          

Керівник підприємства 

 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 

20 Гаражний кооператив вул. В.Сосновського, 42: 

виконати планування та підсипку заїзду в 

гаражі, провести благоустрій прилеглої 

території, встановити урни. Виготовити два 

квітники та встановити біля в’їзду. 

 

Керівник підприємства 

 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 
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21 Гаражний кооператив вул. В.Сосновського  

«Старт»: провести благоустрій прилеглої 

території, вивезти сміття, пофарбувати гаражі 

вздовж дороги, порубати парослі кущів. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

в’їзду.  

Керівник підприємства 

 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Синицький О.П. 

22 вул. Бровар, 16, магазин «Продукти»: 

облаштувати  пандус, встановити урни для 

сміття облаштувати світлову вивіску, 

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. Виготовити два квітники та 

встановити біля магазину. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Липень Синицький О.П. 

23 КВГП, Парк Перемоги: оновити освітлення, 

урни для сміття, відремонтувати контейнери, 

лавки, провести обрізку кущів, кронування та 

вилучення сухих дерев, постійне прибирання 

сміття та листу, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. 

КВГП Кошти 

міського 

бюджету 

Постійно 

протягом  

року 

Синицький О.П. 

24 вул. Суворова, 2-а, ТОВ «Виробничо-

торгівельне підприємство «Броварчанка»:  

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, забезпечити прибирання сміття 

Голова ТОВ 

«Виробничо-

торгівельне 

підприємство 

Кошти ТОВ Травень Синицький О.П. 
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на прилеглій до магазину території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. 

«Броварчанка» 

25 вул. Грушевського, 123, ПП «Шиномонтаж»: 

встановити урни  та контейнери для сміття. 

Встановити світлову вивіску. Забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття,  а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. Узаконити рекламний щит. 

Власник підприємства Власні кошти Травень-

червень 

Ясинецький О.А. 

26 вул. Грушевського, 123, продовольчий 

магазин «Завітай»: облаштувати пандус, 

повісити кашпо, встановити урни для сміття, 

висадити квіти. Забезпечити постійне 

прибирання сміття з прилеглої території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Травень  Ясинецький О.А. 

27 вул. Григорія Сковороди, 81, Комунальна 

установа «Коростенський геріатричний 

пансіонат для ветеранів війни та праці»: 

забезпечити періодичне прибирання прилеглої 

та закріпленої території, узбіччя дороги вул. 

Григорія Сковороди (Котовського), вул. 

Гастелло, почистити ливневу каналізацію. 

Керівник центру  Залучені 

кошти 

Постійно 

протягом  

року 

Ясинецький О.А. 

28 вул. Білокоровицьке Шосе, 27а, продовольчий 

магазин «Полісся Продукт»:  відремонтувати 

сходи, вивісити кашпо, встановити світлову 

вивіску,   забезпечити постійне прибирання 

Власник магазину Власні кошти Червень Ясинецький О.А. 

Безпалько В.П. 
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прилеглої території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля магазину На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

29 пров. ІІ Житомирський, 2а, Коростенське 

відділення АТ «Житомиргаз»: відсипка та 

планування під’їзду до підприємства, висадка 

квітів, постійне прибирання сміття на 

прилеглій території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду, оновити 

фарбування паркану. 

Начальник відділення Кошти 

підприємства 

Червень- 

липень 

Ясинецький О.А. 

 

30 вул. Гайдамацька, 3, ПАТ «Коростенська 

райагропромтехніка»: провести ремонт та 

фарбування бетонної огорожі навколо 

підприємства, вирубати парослі, кущі, бур’яни 

біля паркану, ремонт та фарбування в’їзних 

воріт, забезпечити постійне прибирання сміття 

навколо підприємства до бордюрного каменю 

на прилеглій території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. 

Голова правління Кошти 

підприємства 

Постійно 

на протязі  

року 

Ясинецький О.А. 

 

31 пров. Миколи Куліша, 5, продовольчий 

магазин «Полісся-продукт»:  встановити  урни 

для сміття,  облаштувати клумби та висадити 

квіти, вивісити кашпо, забезпечити  постійне 

прибирання сміття на прилеглій території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

магазину. На новорічні та різдвяні свята 

Власник магазину Кошти ТОВ Червень Ясинецький О.А. 

Безпалько В.П. 
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провести світлове оздоблення фасаду. 

32 вул. Гастелло, 26, продовольчий магазин 

«Вибір»: відремонтувати сходи, вимостити 

тротуарною плиткою територію біля входу, 

оновити фасад, вивісити кашпо, забезпечити 

постійне прибирання сміття на прилеглій 

території, а в зимовий час прибирання снігу та 

льоду. Виготовити два квітники та встановити 

біля магазину. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Травень-

червень 

Ясинецький О.А. 

Безпалько В.П. 

33 вул. Каштанова, 8, продуктовий магазин «У 

Петровича»: полагодити  сходи до магазину,  

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину.  Встановити світлову вивіску, 

забезпечити постійне прибирання сміття з 

прилеглої території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля магазину. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Липень  Ясинецький О.А. 

34 вул. Каштанова, 8, продуктовий магазин 

Укоопспілки «УКС Поліське ССТ»:  

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, вивісити кашпо, вивісити 

світлову вивіску, облаштувати пандус, 

забезпечити постійне прибирання сміття на 

прилеглій території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля магазину. На 

Власник магазину Власні кошти Липень Ясинецький О.А. 
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новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

35 вул. Каштанова, 8, продуктовий магазин № 2:  

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, облаштувати світлову вивіску, 

пандус, повісити кашпо,  забезпечити постійне 

прибирання сміття на прилеглій території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

магазину. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Липень  Ясинецький О.А. 

36 вул. Грушевського, 74, торгівельний 

павільйон: облаштувати клумби з висадкою 

квітів, встановити урни для сміття, встановити 

турнікет, вивісити  кашпо, відновити 

вимощення навколо павільйону. Виготовити 

два квітники та встановити біля торгівельного 

павільйону. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

Власник павільону Власні кошти Червень  Ясинецький О.А. 

37 вул. Селезньова, в’їзний знак «Коростень»: 

оновити благоустрій  біля знаку, облаштувати 

клумби з висадкою квітів, згідно креслень 

відділу архітектури та містобудування. 

Керівник 

ПП  «Коростенський 

житловий сервіс №5», 

відділ архітектури та 

містобудування 

Кошти 

підпиємства 

Серпень Ясинецький О.А. 

Мартинюк В.М.  

Тумаш С. П. 

38 ПАТ «Янтар»: фарбування альтанок в парку 

«Древлянський», виділити фарбу для 

виконання робіт з благоустрою міста, 

забезпечити постійне прибирання сміття на 

прилеглій території, а в зимовий час 

Керівник ПАТ Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Ясинецький О.А. 
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прибирання снігу та льоду. Викласти 

тротуарну плитку від підприємства до 

магазину. 

39 ВАТ «Коростенський шляхзалізобетон»: 

провести  благоустрій прилеглої території з 

облаштуванням клумб, газонів, надати 

допомогу виробами з залізобетону для 

благоустрою міста, забезпечити постійне 

прибирання сміття на прилеглій території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. 

Керівник ВАТ   Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Ясинецький О.А. 

40 вул. Білокоровицьке шосе, ДП «Підприємство 

державної кримінально-виконавчої служби 

України (№71)»: провести благоустрій та 

фарбування в’їзного знаку з боку Б. Шосе, 

фарбування транспаранту біля залізничного 

переїзду по вул. Грушевського та автобусної 

зупинки біля установи та залізничного 

переїзду. 

Керівник ДП  Кошти 

установи 

Червень Ясинецький О.А. 

41 ПАТ «Коростенський хлібозавод»: 

благоустрій території біля підприємства та 

магазинів з облаштування клумб, газонів, 

кашпо; надання допомоги в закупівлі 

металовиробів для виконання робіт з 

благоустрою надання мішків для проведення 

толоки та суботнику на території міста.  

Виготовити  квітники та встановити біля всіх 

магазинів. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення магазинів.                                              

Керівник ПАТ Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Ясинецький О.А. 

42 Коростенський щебзавод: забезпечити Керівник заводу Кошти заводу Протягом Ясинецький О.А. 
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благоустрій прилеглої території, виділення 

каменю, щебеню та відсіву на потреби міста, 

пофарбувати автобусну зупинку по вул. 

Селезньова.  

року 

43 ТОВ «Укрпалетсистем»: благоустрій 

прилеглої території, надання допомоги 

паливно-мастильними матеріалами для 

виконання робіт з благоустрою міста, 

благоустрій АЗС.  

Забезпечити прибирання узбіччя дороги по 

вул. Сергія Кемського від залізничного 

переїзду до в’їзних воріт паливного складу та 

по вул. Горького (від Вагонного депо до 

в’їзних воріт складу паливно-мастильних 

матеріалів). 

Керівник ТОВ Кошти ТОВ Протягом 

року 

Ясинецький О.А. 

44 Гаражний кооператив «Черемушки» пров. 

Коцюбинського, 22 А: вирубати та прибрати 

парослі кущів від ГРП до в’їзних воріт. 

Прибрати сміття з узбіччя дороги по обидва 

боки, прибрати розливи паливно-мастильних 

матеріалів, провести благоустрій 

контейнерного майданчика та прилеглої 

території.                                                                                                                  

Голова кооперативу Власні кошти Протягом 

року 

Ясинецький О.А. 

45 вул. Жмаченко, 46, Комунальне некомерційне 

підприємство «Коростенська центральна 

районна лікарня» Ушомирської сільської ради: 

забезпечити постійне прибирання прилеглої до 

лікарні території та автомобільної стоянки, 

відремонтувати автобусну зупинку з 

Головний лікар Кошти 

установи 

До липня   та 

на протязі 

року 

Ясинецький О.А. 
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використанням сучасних матеріалів, 

пофарбувати паркан, встановити урни для 

сміття, висадити квіти. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

46 ДП «Лісгосп АПК» вул. Шевченка, 61: 

надання лісоматеріалів для виконання робіт з 

благоустрою міста, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. Виготовити десять квітників для 

потреб міста.  

Керівник ДП «Лісгосп 

АПК» 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

47 вул. Грушевського, 36, МПП «Універсал-

авто»: провести благоустрій біля  магазину, 

встановити урну для сміття,  вимостити 

тротуарною  плиткою  територію біля 

магазину, висадити квіти,  забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити  

квітники та встановити навпроти магазину. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Кошти 

власника 

Червень Вигівський В.В. 

48 КВЖРЕП № 1, ТОВ «КВЖРЕП № 2», «ПП 

Коростенський житловий сервіс № 4», ПП 

«Коростенський житловий сервіс № 5», КП 

«Грозинське», ОСББ провести ремонт 

закріплених дитячих та спортивних 

майданчиків, вжити заходи по проведенню 

Керівники КВЖРЕП  

№ 1, ТОВ «КВЖРЕП 

№ 2», «ПП Житловий 

сервіс № 4»,  

ПП «Коростенський 

житловий сервіс № 5», 

Кошти 

підприємств 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 
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ремонту дренажних колодязів розташованих 

на закріпленій території, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. Ремонт фасадів житлових будинків. 

 

КП «Грозинське»,   

ОСББ  

49 Ремонт об’єктів в парку «Древлянський» КВГП, комунальні 

підприємства 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

залучених 

підприємств 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

50 вул. Ш.Алейхема, 13а, ПП побутового 

обслуговування «Панна»: провести 

благоустрій прилеглої території, вирубати 

кущі, бур’ян, облаштувати клумби висадити 

квіти, забезпечити їх догляд, встановити 

огорожу, забезпечити постійне прибирання 

прилеглої та закріпленої території від сміття, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник ПП Кошти 

власника ПП 

Травень Вигівський В.В.  

Безпалько В.П.  

51 вул. Грушевського, 26, готель «Коростень»: 

провести роботи по  ремонту бордюрів біля 

клумб, висадити квіти та забезпечити їх 

утримання, забезпечити постійне прибирання 

прилеглої та закріпленої території від сміття, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник готелю Власні кошти Червень Вигівський В.В. 
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52 вул. Шевченка, 6, «Аудит PRO», вивісити 

кашпо, забезпечити постійне прибирання 

прилеглої та закріпленої території від сміття, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

магазину. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти До  

серпня 

Вигівський В.В. 

Безпалько В.П. 

53 вул. Шевченка, 6, салон краси «Marafet» 

вивісити кашпо, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. Виготовити два квітники та 

встановити біля магазину. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Власник магазину Власні кошти До  

серпня 

Вигівський В.В. 

Безпалько В.П. 

54 вул. Ж. Кудакова, 6  магазин «Свіжі овочі»: 

виконати благоустрій біля магазину, 

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, встановити 2 урни для сміття, 

облаштувати світлову вивіску, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля магазину. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Травень-

червень  

Вигівський В.В. 

Безпалько В.П. 

55 вул. Івана Котляревського, 35, торгівельний 

павільйон: вимостити тротуарною плиткою 

територію біля торгівельного павільйону,  

Власник торгівельного 

павільйону 

Власні кошти Травень Вигівський В.В. 

Безпалько В.П. 
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встановити світлову вивіску, вивісити кашпо, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

час прибирання снігу та льоду. Виготовити два 

квітники та встановити біля торгівельного 

павільйону. На новорічні та різдвяні свята 

провести світлове оздоблення фасаду. 

56 вул. Ковельська, 89г, продуктовий магазин: 

вимостити тротуарною плиткою територію 

біля магазину, висадити квіти, встановити 

світлову вивіску, урну для сміття. Виготовити 

два квітники та встановити біля магазину. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Травень Вигівський В.В 

Мартинюк В.М.  

Тумаш С.П. 

57 вул. Шевченка, 28, магазин «Авторитет»:  

провести благоустрій  території, вимостити  

тротуарною плиткою територію біля магазину, 

провести ремонт та оновлення турнікету, 

встановлення урн для сміття,  замінити в’їзні 

ворота. Виготовити два квітники та 

встановити біля магазину. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Керівник ПП 

«Авторитет» 

Кошти 

підприємства 

Травень-

червень 

Вигівський В.В. 

Тумаш С.П. 

58 вул. Грушевського, 24,  Державний 

навчальний заклад «Малинський професійний 

ліцей» територіальне відокремлене 

спеціалізоване відділення: провести обрізку 

кущів, пофарбувати фасад, турнікет та 

забезпечити прибирання прилеглої території 

Керівник  навчального 

закладу 

 

 

Залучені 

кошти 

Постійно Вигівський В.В. 
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біля пам’ятного знаку до 10 – її  річниці 

Чорнобильської трагедії (присвячений героям-

чорнобильцям), видалення об’яв та реклами з 

підпірної стінки навколо ліцею.  

59 Коростенська дистанція сигналізації і зв’язку 

Південно-Західної залізниці: провести  

благоустрій прилеглої території, ремонт малих 

архітектурних форм, прибирання території 

парку ім. Т.Г. Шевченка, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. 

Керівник 

Коростенської 

дистанції сигналізації і 

зв’язку Південно-

Західної залізниці 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

60 Коростенська дистанція колії Південно-

Західної залізниці: провести благоустрій 

прилеглої території, ремонт малих 

архітектурних форм та прибирання території 

парку ім. Т.Г. Шевченка, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. 

Керівник 

Коростенської 

дистанція колії  

Південно-Західної 

залізниці 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В 

61 Станція Коростень дирекції залізничних 

перевезень:  провести фарбування, ремонт 

огорожі залізничної колії в парку 

«Древлянський», санітарна очистка прилеглої 

території по вул. Горького, Табукашвілі 

вздовж огорожі, благоустрій прилеглої 

території, ремонт малих архітектурних форм, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

Керівник Виробничого 

структурного 

підрозділу 

«Коростенське 

територіальне 

управління» філії 

«Центр будівельно-

монтажних робіт та 

експлуатації будівель і 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 
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час прибирання снігу та льоду. споруд» АТ 

«Українська 

залізниця»» 

регіональної філії ПЗЗ 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

62 Коростенська дистанція електропостачання 

Південно-Західної залізниці: виділення 

працівників, техніки для виконання робіт в 

парку ім. Т.Г. Шевченка, благоустрій 

прилеглої території; виготовлення лавок в 

парк ім. Т.Г. Шевченка та вздовж паркану. 

Керівник 

Коростенської 

дистанції 

електропостачання 

Південно-Західної 

залізниці 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

63 Колійна машинна станція № 122 Південно-

західної залізниці: провести благоустрій 

прилеглої території, очищення водойми та 

благоустрій зони відпочинку біля 

підприємства, виготовити та встановити лавки, 

провести благоустрій стоянки автомобілів біля 

прохідної, забезпечити постійне прибирання 

прилеглої та закріпленої території від сміття, а 

в зимовий час прибирання снігу та льоду. 

Керівник Колійної 

машинної станція                

№ 122 Південно-

Західної залізниці 

 

 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

64 ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних 

шпал»: провести благоустрій прилеглої 

території, фарбування бетонного паркану та 

автобусної зупинки біля підприємства, 

очищення водойми та благоустрій зони 

відпочинку біля заводу, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

Керівник ПрАТ 

«Коростенський завод 

залізобетонних шпал» 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 
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та льоду.  

65 УВП УТОС: провести ремонт фасадів будівель 

підприємства та будинку культури, 

благоустрій території біля будинку культури, з 

облаштуванням клумб, газонів, виділити 

матеріали на виконання робіт з благоустрою 

міста, ремонт турнікету біля установи, 

забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

час прибирання снігу та льоду. 

Керівник УВП 

«УТОС» 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

66 вул. Шевченка, 27/1 магазин «Саморез»: 

благоустрій прилеглої території, висадити 

квіти, встановити урни для сміття, забезпечити 

постійне прибирання сміття на прилеглій 

території, облаштувати місце стоянки 

автомобільного транспорту, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Квітень- 

травень 

Вигівський В.В. 

67 Коростенське міжрайонне управління водного 

господарства: благоустрій території навпроти 

адмінбудівлі та навколо водойми біля 

підприємства; виділення транспорту для 

потреб міста. 

Кошти управління Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

68 Центр поштового зв’язку № 2: благоустрій 

територій поштових відділень з висадження 

квітів навколо дерев; пофарбувати паркан 

підприємства на привокзальній площі. 

Виготовити квітники та встановити біля 

Керівник центру Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В. 
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поштових відділень. Оновити фасад 

поштового відділення по вул. Грушевського, 9. 

На новорічні та різдвяні свята провести 

світлове оздоблення фасаду.  

69 ПП «Лібава»: благоустрій прилеглої території, 

надання допомоги виробами з каменю для 

виконання робіт з благоустрою міста. 

Керівник ПП Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

70 Гаражний кооператив вул. Маяковського: 

провести благоустрій прилеглої території та 

навколо гаражів, вирубати парослі дерев та 

кущів. Виготовити два квітники та встановити 

біля гаражного кооперативу. 

Голова кооперативу Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

71 ПрАТ «Арсанія»: впорядкування  зеленої 

огорожі, виготовлення державних прапорів та 

прапорів міста для комунальних підприємств, 

виготовлення мішків для проведення міської 

толоки та суботника, благоустрій прилеглої 

території, фарбування паркану, висадження 

квітів навколо дерев по вул. Сосновського 

навпроти підприємства. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

Керівник ПрАТ Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В.. 

72 вул. Шевченка, 25, приватний вищий учбовий 

навчальний заклад ТСОУ «Коростенський 

технічний коледж»: благоустрій прилеглої 

території, висадити та постійно утримувати 

квіти на клумбах біля коледжу, забезпечити 

постійне прибирання сміття на прилеглій 

території та на закріпленій території  

Керівник ПрАТ Залучені 

кошти 

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 
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(захоронень по вул. Шевченка – І.Франка. 

Виготовити два квітники та встановити біля 

входу. Виділення автотранспорту для 

вивезення сміття при проведенні міської 

толоки. 

73 Дільниця мережі доступу № 321/6, вул. 

Грушевського, 9, провести благоустрій 

прилеглої території, висадити квіти під 

деревами навпроти підприємства, забезпечити 

постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. 

Начальник дільниці Залучені 

кошти 

Протягом 

року 

Вигівський В.В.. 

74 Капітальний ремонт доріг (за окремим 

планом). 

УЖКГ Міський 

бюджет  

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

75 Капітальний ремонт тротуарів (за окремим 

планом). 

УЖКГ Міський 

бюджет  

Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

76 вул. Грушевського, 50 «Суші» виготовити два 

квітника та висадити квіти. Забезпечити 

постійне прибирання біля закладу. На 

новорічні та різдвяні свята провести світлове 

оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Протягом 

року 

Вигівський В.В. 

77 Торгівельний заклад «Маяк» вул. 

Грушевського, 46: виготовити два квітники та 

встановити біля торгівельного закладу,  

встановити дві урни для сміття, забезпечити 

Власник магазину Власні кошти червень Вигівський В.В. 
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постійне прибирання прилеглої та закріпленої 

території від сміття, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. На новорічні та 

різдвяні свята провести світлове оздоблення 

фасаду. 

78 вул. Сергія Кемського, 60, ВАТ 

«Коростенський комбінат хлібопродуктів»: 

вирубати парослі дерев вздовж паркану, 

провести ремонт та фарбування паркану на 

узбіччі дороги, надання мішків для проведення 

толоки та суботнику на території міста,   

забезпечити постійне прибирання сміття на 

прилеглій території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду. 

Голова правління  Кошти 

установи 

Червень Охрімчук А.В. 

79 вул. Б.Хмельницького, 36, гаражний 

кооператив № 6: виконати елементи 

благоустрою в’їзду в гаражний кооператив, 

встановити контейнери та урни для сміття, 

прибрати розливи паливно-мастильних 

матеріалів, облаштувати клумби та висадити 

квіти. Пофарбувати ворота та паркан. 

Голова кооперативу Залучені 

кошти 

Червень Охрімчук А.В. 

80 вул. Горького, 27, Виробничий структурний 

підрозділ «Коростенське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та експлуатації будівель і 

споруд» АТ «Українська залізниця»» 

регіональної філії ПЗЗ ПАТ «Українська 

залізниця»:  провести  ремонт зупинки та 

каналізаційного колодязя біля зупинки, 

Керівник 

управління 

Кошти 

управління 

Червень Охрімчук А.В. 
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облаштувати квітники прибрати залишки 

землі вздовж паркану по вул. Горького, 

пофарбувати паркан, забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання снігу 

та льоду. 

81 вул. Сергія Кемського, гаражний кооператив 

№ 2: виконати ремонт та фарбування огорожі 

та воріт, прибрати змет, облаштувати клумби з 

обох сторін біля воріт, перенести туалет з 

узбіччя дороги, прибрати розливи паливно-

мастильних матеріалів. Вирубати парослі 

кущів та дерев. Унеможливити заїзд 

вантажного автотранспорту на територію 

кооперативу. 

Голова правління  Залучені 

кошти 

Травень Охрімчук А.В. 

82 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 

Коростенський РЕМ: виділення працівників, 

техніки, для виконання робіт по благоустрою 

міста, впорядкування закріплених територій 

по вул. Сергія Кемського; благоустрій 

прилеглої території, вчасне прибирання гілля 

та дерев після проведення кронування, 

забезпечити постійне прибирання сміття на 

прилеглій території, а в зимовий час 

прибирання снігу та льоду.  

Керівник 

Коростенського РЕМ 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Охрімчук А.В. 

83 ТОВ «Автосвіт ЛТД»: провести благоустрій 

прилеглої території, встановити контейнери та 

урни для сміття, оновити вказівники 

автобусних зупинок, забезпечити постійне 

Керівник ТОВ 

«Автосвіт ЛТД» 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Охрімчук А.В. 



 26 

прибирання сміття на прилеглій території, а в 

зимовий час прибирання снігу та льоду. 

84 вул. Сергія Кемського, 48-Д, «Магазин оптово-

роздрібної торгівлі»: провести благоустрій 

прилеглої території, облаштувати клумби, 

встановити урни для сміття, забезпечити 

прибирання прилеглої та закріпленої 

території, а в зимовий час прибирання снігу та 

льоду. На новорічні та різдвяні свята провести 

світлове оздоблення фасаду. 

Власник магазину Власні кошти Травень Охрімчук А.В. 

85 ПАТ «Коростенський завод хімічного 

машинобудування»: благоустрій прилеглої 

території, ремонт та фарбування паркану 

вздовж території підприємства, фарбування 

фасадів будівель,  автобусної зупинки по вул. 

Б.Хмельницького. Забезпечити постійне 

прибирання прилеглої та закріпленої території 

від сміття, а в зимовий час прибирання від 

снігу та льоду.  

Голова правління 

ПАТ 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Охрімчук А.В. 

86 ПАТ «Коростенський завод шляхових машин 

«Жовтнева кузня»: благоустрій прилеглої і 

закріпленої території з облаштуванням клумб, 

впорядкування зелених насаджень на 

прилеглій території, ремонт паркану та 

автобусних зупинок біля підприємства на вул. 

Сергія Кемського (Жовтнева), Горького. 

Забезпечити постійне прибирання прилеглої та 

закріпленої території від сміття, а в зимовий 

час від снігу та льоду. 

Голова правління 

ПАТ 

Кошти 

підприємства 

Протягом 

року 

Охрімчук А.В. 
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87 ПрАТ «Коростенський завод МДФ» 

благоустрій прилеглої території від вул.  

Сергія Кемського до заводу, виділення 

працівників, техніки для виконання робіт з 

благоустрою міста.  

Керівник ПрАТ Кошти ПрАТ Протягом 

року 

Охрімчук А.В. 

88 Старостам населених пунктів Коростенської 

міської територіальної громади: вирубка 

парослі вздовж узбіч вулиць та провулків, 

очищення канав водовідведення, вилучення 

аварійних дерев, ремонт та фарбування 

парканів вздовж центральних вулиць, 

благоустрій зупинок громадського транспорту, 

кладовищ, пам’ятників, братських могил, 

встановлення адресних табличок на будинках, 

недопущення самовільного зберігання 

будівельних відходів за межами присадибних 

ділянок. 

Старости, КВГП,  

КП «Грозинське»,  

КП «Михайлівське» 

Кошти 

міського 

бюджету, 

залучені 

кошти, кошти 

підприємств 

Протягом 

року 

Корнійчук В.О. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         Андрій ОХРІМЧУК 
 


