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

перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» 
на 2016 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 
ця 
виміру 

Кіль 
кість 

Вартість 
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, а також засівання їх травою. 

тис. м2  15,2  27 500 

1.2. Систематичне очищення покриттів від 
пилу, сміття, ґрунтових та інших 
наносів шляхом їх підмітання та 
миття, а також поливання покриттів 
водою під час спеки влітку, 
фарбування бордюрів. 
-вул.Миру 10000м2 
-вул.Подільська 1200м2 
-вул.Л.Українки 800м2 
-вул.Майдан Привокзальний 1000м2 
-вул.Барська 400м2 
-вул.Проскурівська 1500м2 
-площа біля районного Будинку 
культури, дитяча площадка 200м2 

тис.м2 15,0  140 000 

1.3. Своєчасне очищення вулиць та доріг 
від снігу та обробка їх фрикційними 
та іншими протиожиледними 
матеріалами. 

тис.м.2 75,1 30 500 

1.4. Нанесення та відновлення дорожньої 
розмітки 

тис.м.2 0,5 35 000 

1.5 Систематичне очищення покриттів від 
пилу, сміття, ґрунтових та інших 

тис.м2  4,1  27 500 



наносів шляхом їх підмітання та 
миття, а також поливання покриттів 
водою під час спеки влітку, 
фарбування бордюрів в міському 
парку та сквері 
 

 Разом:    260 500 
 

Зелені насадження 
 

1.6. Догляд за газонами: розпушення та 
розкидання снігу, прочісування газону 
граблями, весняне та літнє 
підживлення газонів, поливання, 
прополювання. Косіння трави, 
збирання та вивезення сміття та 
опалого листя 

Тис.м2 2,5  27 500 

1.6. Догляд за квітниками: улаштування 
квітників з однолітників з усіма 
видами супутніх робіт, стрижка 
килимових рослин, розкриття 
багаторічних квітів з прибиранням 
сміття, підживлення, підв’язування 
рослин, укривання рослин на зиму, 
викопування та зберігання цибульних 
та бульбових. 

Тис.м2 0,2  26 500 

1.7. Косіння трав, згрібання та вивезення 
опалого листя, згрібання та вивезення 
стовбурів та гілля. 

тис.м2 3,8  20 000 

1.8. Систематичне очищення доріжок, 
алей, сходів від снігу, льоду. 
Посипання піском сходів. 

тис.м2 1,5  21 500 

 Разом:    95 500 
 

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі. 
 

1.9. Нагляд за справністю електромереж, 
устаткування та споруд 

 км. 36,4 43 500 

1.10. Заміна електроламп, миття та 
протирання світильників  
 

шт. 
 
 

800 
 
 

10 000 
 
 

 Разом :    53 500 
    

Утримання об’єктів благоустрою 
кладовищ.  

    

 1.11. Усі  види робіт з утримання зелених  Тис.м.кв 50,0  58 000 



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,  посипання піском 

. 

 Разом     58 000 
 Разом по І розділу    467 500 
 
 

Розділ ІІ.  Поточний ремонт об’єктів  міського благоустрою . 
 
№ 
пункту 

Найменування робіт Одиниця 
виміру 

Кількість Вартість 
грн.. 

1 2 3 4 5 
 

Вулично – дорожня мережа 
 

1.  Ліквідація усідань і проломів проїзної 
частини картами до 25 м2 з 
виправленням основи дорожнього 
одягу та відновленням усіх видів 
дорожнього покриття при загальних 
обсягах робіт, що не перевищують 
20% площі проїзду. 
-вул. Миру 55-53 
-вул. Пісочна 
-вул. Ш.Алейхема 
-вул. Суворова 
-вул. Зелена 
-вул. Ватутіна 

м 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   20 000 
 100 000 
   60 000 
   40 000 
   50 000 
   50 000 

                 Разом  по ІІ  розділу                                                                  320 000    240000,00 
 

 
 Розділ ІІІ. Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою. 

                          
                                      Вулично – дорожня мережа 
           
№ 
пункту 

Найменування робіт Одиниця 
виміру 

Кількі
сть 

Вартість 
грн.. 

1 2 3 4 5 



1. 
 
 
 
 
 
 
 

Асфальтування проїзної частини з 
використанням на основі існуючих 
булижних мостових, 
асфальтобетонних, цементобетонних, 
щебеневих, гравійних та інших 
покриттів: 
-провул.Пушкіна 
-вул. Шкільна 
-вул.Горького 
-вул.Богуна 
-пров.Богуна 
-вул.В.Руцького 

м2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1350 
1200 
4800 
1400 
2800 
3600 

 
 
 
 
   
  
110000 
100000 
300000 
200000 
300000 
300000 

 Разом  по ІІІ розділу   1 310 000 
 

 ВСЬОГО   2 097 500 

 
 
   
 
Секретар міської ради                                                   Сидорук В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


