
!  
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять перша сесія 
сьомого скликання 

                                                         РІШЕННЯ 

   23 грудня 2016 року                    м. Деражня                          № 5 

Про затвердження Заходів з утримання та ремонту 
об`єктів благоустрою міста, які перебувають на  
балансі комунального підприємства  
«Деражнянська ЖЕК №1» на 2017 рік 

           На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», подання 
комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» від .2016 року за вхід. № 
, пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити «Заходи з утримання та ремонту об`єктів благоустрою міста, які 
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК №1» 
на 2017 рік, що додаються. 
2. При формуванні міського бюджету на 2017 рік передбачити видатки на 
фінансування затверджених Заходів. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності (голова комісії Сулін І.А.). 

Міський голова                                       А. М. Ковпак 



ЗАХОДИ 
з  утримання   та  ремонту  об’єктів благоустрою  міста, що 

перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК 
№ 1» на 2017 рік. 

 Дані заходи розроблені  відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання 
об’єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу 
України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами та доповненнями).  
  
                           Розділ І.  Утримання об’єктів міського благоустрою 
  

№ 
п/п

Найменування робіт Одини 
ц я 
виміру

Кіль 
кість

В а р т і с т ь 
робіт,грн.

1 2 3 4 5

Вулично-дорожня мережа 

1.1. Видалення трави з обочин, кюветів і 
водовідвідних канав, косіння трави і 
буряну на ухилах насипів і виїмках дороги.  
Систематичне очищення покриттів від 
пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів 
шляхом їх підмітання , фарбування 
бордюрів,прибирання місць загального  
користування: 
 (6 роб) =308273+вапно 1тн=6000грн 
Придбання контейнерів 20шт=50000грн 
Адмін.та загально вир.видатки=33141грн

тис. м2  30,2 397414

1.2. Своєчасне очищення вулиць та доріг від 
снігу та обробка їх фрикційними та 
іншими протиожиледними матеріалами, 
Трактористи Т-25,Т-16, Т-40,  
3трактор .+0,5механік=177585+ПММ 
8 5 0 0 л * 2 5 г р н = 2 1 2 5 0 0 , п р о т и ож 
с ум іш - 5 5 0 0 0 Адм і н . т а з а г а л ь н о 
вир.видатки=42209грн

тис.м.2 75,1 487294

1.3. Нанесення та відновлення дорожньої 
ро зм і т ки ,вс т ановлення дорожних 
знаків35000+16000(знаки)

тис.м.2 0,5 51000



1.4 Розчистка і обрізка сухост.і аварійних 
дерев по місту та обкос дикор. трав.  
Вивіз стихійних смітн., сухого листя, гілля, 
буряну (водій, вантажник, пильщик,косар),  
(4 роб) ПММ-18450+137500 
Газ-2000л*12=24000  
Адмін.та загально вир.видатки=29882грн

тис.м2  4,1 403404 

Разом: 1339112

Зелені насадження 

1.5. Догляд за газонами: розпушення та 
розкидання снігу, прочісування газону 
граблями, весняне та літнє підживлення 
газонів, поливання, прополювання.  
Адмін.та загально вир.видатки=3889грн

Тис.м2 2,5 52507

1.6 Придбання зелених насаджень(дерева) 10000

Разом: 62507

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі 

1.7 Нагляд за справністю електромереж, 
у с т ат ку в а н н я т а с п о руд , з ам і н а 
електроламп , миття та протирання 
світильн.(1 елект., водій вишки) газ 
-1000л+12грн=12000грн Адмін.та загально 
вир.видатки=9087грн

 км. 36,4 122674

1.8 Придбання електрообладнання 10000

Разом : 132674

Утримання об’єктів благоустрою кладовищ  
 



 1.9 Усі  види робіт з утримання зелених  
насаджень кладовища: косіння трав, 
згрібання та вивезення опалого листя, 
очищення  та вивезення стовбурів та гілля, 
утримання  проїздів та пішохідних 
доріжок, систематичне очищення  доріжок, 
проїздів від снігу, льоду,  (2 роб.)  
Адмін.та загально вир.видатки=3923грн

Тис.м.кв. 50,0 52961 

Разом 52961

Санітарна очистка міста 

1.10 Догляд за станом полігону. ( 1 роб)  
Адмін.та загально вир.видатки=3869грн

52237

Разом: 52237

Всього по Р.І 1639491

Розділ ІІ. Вулично – дорожня мережа 
Поточний ремонт доріг  

№ 
пункту

Найменування робіт О д и н и ц я 
виміру

Кількість В а р т і с т ь 
грн..

1 2 3 4 5



1. -вул. Пісочна 
-вул. Пушкіна 
-вул. Миру 
-вул. Суворова 
-вул. Зелена 
-вул. Ватутіна 
-провул. Трудовий 
-провул. Заводський 
-вул. Космонавтів 
-вул. Круча 
-вул. Подільська 
-вул. Польова 
-вул. І.Гейсуна 
-вул. Робітнича 
-тротуар по вул. Миру 
-тротуар та стоянка автомобілів по вул. 
Промислова (біля стадіону) 
-перехід з вул. Промислова на вул. В. 
Соломчука (біля стадіону) 
-тротуар по вул. В. Соломчука (біля 
стадіону) 
-заїзд на прибудинкову територію між 
будинками вул. Миру та провул. Новий  
-заїзд в прибудинкову територію по вул. 
Козацька 
-заїзд та тротуар між будинками по вул. 
Подільська, 49 і Подільська, 51 
-заїзд в прибудинкову територію з вул. 
Першотравнева 
-вул. Садова 
-вул. Сагайдачного 
-вул. І. Заремби 
-тротуар біля будинку по вул. І. Зубкова, 17 
-вул. Б. Каштановий 
-тротуар по вул. Барська 
-перехрестя вул. Барська та вул. Миру

50000 
50000 
140000 
40000 
30000 
30000 
40000 
170000 
60000 
120000 
30000 
50000 
50000 
60000 
190000 
50000 

100000 

190000 
60000 

40000 
100000 

    

  Всього по Р.ІІ                                                                                             1650000 
  

Розділ ІІІ. Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою 
                                        Вулично – дорожня мережа 
          



  

  
Секретар міської ради                                                                                       В. А. Сидорук 

                  

№ 
пункту

Найменування робіт О д и н и ц я 
виміру

Кількіс
ть

В а р т і с т ь 
грн..

1 2 3 4 5

1. Капітальний ремонт: 
-вул. Є. Андріюка 
-вул. Горького 
-вул. Шевченка 
-вул. І. Богуна 
-пров. І. Богуна, 
-вул. Руцького 
-вул. Гагаріна 
-вул. Б.Олійника 
-вул. Слов’янська  
Реконструкція:  
-вул. М.Привокзальний 

м2 
1250000 
1330000 
700000 
200000 
300000 
300000 
1200000 
900000 

200000 

Разом  по ІІІ розділу 6180000

ВСЬОГО: 9469491


