
Доповідь 

про роботу інспекції з благоустрою міста за 2017 рік 

 

Рішенням 37-ї сесії 5-го скликання від 04.02.10р. № 13 затверджено 

структуру інспекції з благоустрою міста Коростень. Основною метою якої є 

здійснення ефективних і комплексних заходів утримання території міста у 

належному стані санітарного очищення, зберігання об’єктів загального 

користування а також організацію належного утримання та раціонального 

використання будівель, Інженерних споруд, об’єктів  природоохоронного 

оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення. 

З першого січня поточного року працівники інспекції займалися 

контролем питань по знешкодженню бурульок, прибиранням снігу на 

вулицях, прибудинкових територіях, біля закладів торгівлі, підприємств та 

організацій, посипання піско сумішшю доріг, тротуарів та прибудинкових 

територій, знешкодження налєді. Організовували процес прибирання снігу 

підприємствами закріплених за ними ділянок прилеглих територій та вулиць.  

Проводили спільні рейди з місцевим телебаченням. 

Працівники інспекції  розглядають питання  підтоплень дахів будинків, 

садиб та будинків приватного сектору та по дорученню заступника міського 

голови Якубовського перевіряли і випадки причин затоплення  квартир 

сусідами один одного багатоповерхових будинків. (Грушевського, 28 та 

інших) 

Ми  особисто зустрічались з кожним власником садиби яка попадала під 

підтоплення і давали рекомендації щоб в подальшому не повторилося 

подібне. Також рекомендували що потрібно зробити на наш погляд. 

Підключали до цієї роботи працівників комунальних підприємств та КВГП. 

На сьогоднішній день не до кінця вирішено питання по усуненні 

випадків підтоплення. на вулицях та провулках Добролюбова, пров. Керила і 

Мефодія (С.Ванцетті), Сосюри, Бровар, Шатрищанська, лишається 

проблемним район Чигирів особливо вул. Кузьмінського, Саченка,  

Вигівського, Проліскова. 

До вирішення питання підтоплень залучали  жителів будинків яких 

підтоплює і голів вуличного комітету . Але без допомоги техніки це питання 

вирішити не можливо. Однією із причин  підтоплень це рельєф місцевості 

забудови, засмічення канав водовідведення жителями та  через лінь  взяти 

лопату або сапу  та почистити біля себе канаву дощового водовідведення, 

байдужість  тому що літом засипають канави сміттям та непотрібом а на 

весні та в дощі плавають та воду ловлять відрами а також неналежне 

виконання робіт нашими комунальними працівниками. 

Вирішували питання розподілу меж між сусідами в районі Пашин вул.  

Некрасова, Шевченка, Пров. Базарний. 

Вели контроль за роботою ас машин які проводять вигріб з туалетів та 

вигрібних ям приватного сектору  замість вивезення цього бруду на очисні 

відкривають люки і зливають туди а потім смердить на всю округу. 



Спільно із працівниками СЕС та Держпоживспілки брали участь у 

відборі аналізу води у криницях які попадали під підтоплення з вигрібних ям 

та гноярок в приватному секторі. Це район  Івана Котляревського 

(К.Лібкнехта), Бровар, Базарна Площа, Добролюбова та інші. 

Також проводили комісійні рейди перевірки по забою свиней в районі 

Бровару, штучне задимлення квартир в багатоповерхових будинках. До цієї 

роботи залучалися преса, громадськість та  депутати. В результаті найдено 

порозуміння і ми обійшлися лише попередженням та протоколом . 

По розпорядженню міського голови  від 25 січня 2017 року за № 28  « 

Про заходи щодо недопущення торгівлі продукцією тваринного походження 

та іншими товарами у не відведених для цього місцях м. Коростеня» держали 

на контролі питання торгівлі з землі м’ясом, фруктами, овочами  та іншими 

товарами. До цієї роботи залучали працівників захисту прав споживачів, 

працівників поліції, працівників Яструба та юристів. Тут також приходилося 

виписувати попередження та притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

Розглядали питання самовільного встановлення малих архітектурних 

форм, ларьків, контейнерів, балконів, прибудов, кофейних, будок та гаражів. 

З цього питання виходили на місце спілкувалися з порушниками надавали 

письмові попередження та складали протоколи. А також приймали участь у 

примусовому їх знесенні. 

Проведено спільно з працівниками КП «Водоканал» неодноразову 

перевірку по самовільному підключенню до ливневої дощової каналізації 

мешканців приватного сектору по вул., 8 Березня, Жмаченко, Добролюбова, 

район Коростень Подільський, Іскоростенська, Князя Мала (П.Морозова), 

Мічуріна , Сосюри, Базарна площа та інших вулиць міста за виявлені 

порушення 4 чоловіки притягнуто до адміністративної відповідальності та 7 

отримали письмові приписи решта усували недоліки на місті. 

Регулярно перевіряїмо стан канав дощової ливневої каналізації, 

каналізаційних та дренажних колодязів, інженерних мереж, відсутність 

люків. Усім керівникам які мають на балансі інженерні мережі неодноразово 

виписували приписи та давали термін на усунення недоліків але на при 

великий жаль ще зустрічаємо колодязі без люків де стоять букети гілля або 

дошки. Це вул. Маяковського, Мельника, Шевченка (Кірова), Гастело, 

Київська , Івана Котляревського (К.Лібкнехта), Б.Хмельницького, Горького 

та інші. 

Ми також вирішуємо питання по виявленню несанкціонованих звалищ, 

мийки автотранспорту в неустановлених для цього місцях складаємо Акти 

перевірки, виявляємо порушників та притягуємо  їх до адміністративної 

відповідальності. 

Системно проводимо обстеження порушень дорожнього покриття та 

надаємо дозвіл на проведення земельних робіт. Так за звітний період надано 

32 дозволи підприємствам та 31 дозвіл фізичним особам. Після завершення 

земельних робіт перевіряємо як проходить відновлення дорожнього 

покриття. Хто не відновив вчасно застосовуємо заходи адміністративного 



впливу. Але на жаль є випадки коли ми даємо дозвіл на порушення 

дорожнього покриття шляхом проколу а мешканці руйнують асфальт. Це по 

вул. Жмаченка, Ж.Кудакова, Б. Хмельницького, Свердлова та інші. 

При проведенні рейдів перевірок звертаємо увагу на питання  порушень 

громадського порядку та вживаємо заходи по попередженню правопорушень. 

Працівники інспекції з благоустрою міста взаємодіють з працівниками 

СЕС, Держпоживспілки, ДНД «Яструб», дільничими інспекторами, головами 

будинкових та вуличних комітетів, з головами політичних партій, 

екологічною інспекцією, депутатами міської ради, працівниками  радіо, 

газети, місцевим телебаченням та іншими структурами міста а інколи  для 

ефективного розгляду питань залучаїмо і працівників виконкому та 

громадськість. 

З початку року проведено – 228 рейди  в яких проведено – 912 перевірок 

в тому числі  444  перевірок стосовно питань викладення тротуарної плитки 

біля закладів торгівлі, побуту підприємств та організацій. Проведено 7 рейдів 

по річці «УЖ» .При проведенні рейдів виявлено 287 порушень  благоустрою 

виписано 126 письмових приписів  та притягнень  до адміністративної 

відповідальності більш як 13 чоловік з рештою проведено бесіди.      

Інспекція з дозволу міського голови інколи надавала дозволи на  тимчасове  

утримання будівельних  матеріалів  на узбіччі дороги або прибудинковій 

території. Це людям в яких ніде зберігати будівельні матеріали а будувати 

або ремонтувати необхідно.Таких дозволів видано десятки. 

Виявляли амброзію, якої найбільш біля будинку культури залізничників, 

на узбіччі вул. Грушевського біля залізничного переїзду, вул. Карбишева, 

Селезньова, пров. Базарний, Ольгінська  та біля заводу  Ельфа.. Давали 

людям рекомендації як її знешкодити та роз’яснювали яку шкоду вона 

наносить на здоров’я людей. Також виявляли  борщовик особливо його 

багато в районі газ контори вул.  (9 Травня). 

Постійно проводимо перевірку стану контейнерів, контейнерних 

майданчиків, таких перевірок за рік виконано 22. 

Перевіряли  процес вивозу твердих побутових відходів, сипучих 

будівельних матеріалів, листу гілля та сміття,  А також прибирання 

закріплених змету на закріплених вулиць. З цього питання хочу сказати що 

після реорганізації ЖЕКІВ якість з цього питанні погіршилася в рази. 

Контейнери напів зруйновані, без колес, без дна, без кришок. Не проводиться 

їх мийка. Площадки завалені сміттям. Уже зробили нові майданчики для 

сміття і на сьогодні вони уже без дверцят, гнуті та засипані непотребом. 

Вулиці які були закріплені за 2-м та 4-м та 3-м жеками не прибираються. 

Утворені ОСББЬ навіть не знають що потрібно прибирати прилеглу до 

будинків територію через це було  складено адмін. протокол на одного із 

голів ОСББ. І я Вам скажу що деякі ОСББ не допускають випадків 

накопичення сміття біля будинків які Вони контролюють. Це ОСББ Еліт, 

Грушевського, 70 та інші. Прибирають прилеглу територію до середини 

проїжджої частини, дитячі майданчики та стоянки автотранспорту. Тут 

потрібно брати приклад. 



Ми також  відпрацьовуємо питання санітарного, технічного стану  

автобусних зупинок залучаємо відповідальних. 

Якщо в цілому відверто сказати то вивіз сміття бажає бути  кращим. 

Мене як пересічного громадянина не може влаштовувати те що особливо 

після вихідних, та свят а також і в буденні дні серед тижня на контейнерних 

майданчиках звалища сміття, на території приватного сектору невчасно 

вивозиться сміття через що з’являються так звані звалища на узбіччі доріг, 

кущах, лісосмугах і т.д. за це приходиться виписувати письмові 

попередження та протоколи на мешканців приватного сектору та 

відповідальних працівників. Особливо це на вул. Гастело, Залізнична, 

Бровар, Київська, пров. Галини Білокур (2-й пров. Буденного), Оснадчука, 

Сонячна, Ватутіна, Василя Стуса( С.Ванцетті), пров. Шатрищанський). 

Створювати несанкціоновані звалища нам крім жителів міста 

допомагають і жителі Львова, які потайком  звавалили більш як 74 м3 сміття 

на вулицю Оснадчука та втекли. 

Спільно з заступником відділу архітектури містобудування та земельних 

ресурсів Мельниченком О.П. проведено 5 перевірок з питань самовільного 

встановлення гаражів та малих архітектурних форм, самовільного захоплення 

земельних ділянок та встановлення парканів з порушенням по вул.  

Табукашвілі, Шевченка (Кірова), Маяковського, Київський масив, район 

Чолівки пров. Василя Стуса (С.Ванцетті) та вул. Базарна Площа. В результаті 

цих перевірок складено 3 протоколи та виписано письмові  попередження, 

дано термін на усунення недоліків. 

Також проведено 11 перевірок по самовільному захвату земельних 

ділянок при будівництві парканів, стоянок автотранспорту облаштуванні 

городів, садиб та інших земельних ділянок. Це вул. Некрасова, Д. Бедного, 

Шевченка, Василя Стуса (С. Ванцеті), Іскоростенська, Коростень 

Подільський, Курчатова, Миколаївська (Калініна) та інших. 

Працівниками інспекції  надавалася  допомога  КГВП в питаннях 

укладенню договорів на вивіз твердих побутових відходів з   суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

Займалися ми і бродячими собаками, людьми, які з вікон викидують 

непотріб годуючи таким чином собак, особливо це стосується вул. Шевченка 

(Кірова), займалися і комарами в підвалах багатоповерхових будинках,  білий 

метелик, нечисть яка попадає у річку з підприємств розташованих по вулицях 

Шатрищанської та Київського масиву. 

На реагування скарг мешканців міста  інспекція відвідала притулок 

утримання собак та дотримання правил утримання тварин мешканцями вул. 

Красіна, Кірова, Грушевського, Івана Котляревського (К.Лібкнехта), 2-й 

пров. Миколи Куліша (К.Маркса) Привокзальної та  Базарної Площі. В 

результаті перевірки особливих порушень не виявлено. За незначні 

порушення порушникам виписано приписи та проведено роз’яснювальну 

роботу окрім цього направлено листа в громадську організацію «Твій Друг». 

Стосовно питань  про собак то скарги від людей надходять часто особливо з 

вул. Кірова, військового містечка, району Черемушки 2-й пров. Миколи 



Куліша (К.Маркса), Гастело, Площа Комсомолу та Коротуна, район базару 

(автобусна зупинка) та інших. В цих мікрорайонах собаки бігають тічками 

інколи до 10 - 15 штук разом. Хотілось більш активної  роботи громадської 

організації по захисту тварин в цьому питанні  . Собаки як нападали та 

кусали людей та дітей так і продовжують нападати на них і люди 

звертаються у виконком та до управління ЖКГ а зробити нічого не можливо 

тому що такий прийнято Закон України. 

Спільно з екологічними інспекторами ми провели 5 перевірок  питання  

пошкодження зелених насаджень,, самовільного вилучення дерев, засмічення 

навколишнього середовища в пров. Керила і Мефодія (С.Ванцетті), 8, вул. 

Шатрищанська та вул. Маяковського 109,  Шевченка , 74 (Кірова) парк 

Перемоги та інших вулиць. 

В результаті цих перевірок притягнуто до адміністративної 

відповідальності – 2 чоловіки та виписано 3 попередження , проведено 

роз’яснювальну роботу. 

Проведено 11 перевірок розміщення плакатів та об’яв в неустановлених 

для цього місцях. До цієї роботи залучаються працівники   Жеків. Об’яви 

розміщені не в установлених місцях періодично знімаються двірниками. 

Нами готувалися проекти рішень про надання дозволів на розміщення 

конструкцій зовнішньої реклами, обстежуємо технічний стан конструкцій, 

контролюємо зміст реклами, розміщуємо рекламні засоби до свят та подій на 

сітілайтах біля виконкому та в парку ім.. Островського,   виявляємо 

порушення законодавства по рекламі. 

На виконання розпорядження міського голови від 21.01.2012 року « Про 

перевірку та усунення недоліків в адресній системі» обстежено 265 вулиць  

виявляли будинки без номерних знаків, усім повторно дано приписи на 

усунення недоліків. На сьогоднішній день ця проблема майже вирішена. Але 

Ви знаєте, що вулиці міняють назву і людям які під нашим тиском тратили 

кошти на виготовлення номерних знаків та назви вулиць потрібно знову їх 

замовляти і тратити гроші на це іще раз.  Можете уявити як їм пояснювати 

цю подію іще раз. 

При підготовці до проведення суботників та заходів за чисте довкілля 

інспекцією з благоустрою проведено роботу з керівниками бюджетних 

організацій, політичних, громадських організацій та головами будинкових 

комітетів де їм рекомендовано взяти участь у суботниках  також   

рекомендовано обсяги робіт. 

Про хід проведення його я  уже Вам доповідав також це  транслювалось 

по місцевому телебаченню радіо та висвітлювалося в газетах.  Потрібно 

відмітити те, що активність жителів міста, політичних , громадських 

організацій та деяких голів будинкових комітетів  в проведенні таких заходів 

ніяка. 

За звітний період нами розглянуто 162 скарг з виходом на місце 

розгляду Всі заяви та скарги розглядаються обов’язково з виходом на місце з 

залученням причетних а інколи запрошуємо і депутатів, які надають значну 

допомогу в розгляді питань.  За звітний період розглянуто – 21 таких скарг . 



Якщо подивитися з боку як пересічний громадянин на наші вулиці, 

площі, сквери  і взагалі на місто в цілому  то потрібно відверто сказати щоб 

не сміття то наше місто потужно стає все кращим і кращим. Навіть при 

проведенні свят воно в рази чистіше квітуче тому людей на цих заходах з 

кожним разом більшає. 

Все більш з’являється клумб квітів біля садиб приватного сектору, 

кашпо, нових сучасних будинків, парканів фасадів і так далі. Нами 

перевіряється і стан дитячих та  спортивних майданчиків, 

На виконання розпорядження міського голови № 28 від 02.02.15р. «Про 

дії запобіганню терористичним проявам, забезпеченню евакуації працівників 

та відвідуючих з приміщення адмін. будівлі Коростенської міської ради та 

виконавчого комітету при виникненні надзвичайних ситуацій» 

розповсюджували пам’ятки населенню, керівникам комунальних 

підприємств про дії при загрозі тероризму. 

Нами перевірено  найпростіші укриття колишніх КВЖРЕПІВ. 

Проведено 3 перевірки з питань паркування на тротуарах та зелених зонах 

автотранспорту, їзду по тротуарам,  перекриття автотранспортом, виїзду та 

входу до будівель, розпалюванню вогнищ у парках, городах на вулицях 

Гастелло, району Бровару, Чигирі, Пашини та Чолівки. 

Значна робота нами проведена по підготовці проекту рішення по 

благоустрою на 2017 рік. організовано зустрічі керівників та бізнесу у 

міського голови, особисто нами проведено 444 зустрічі з власниками малого 

та середнього бізнесу з питань благоустрою  та проведенням робіт по 

вимощенню прилеглої території тротуарною плиткою. Прийнято рішення 

виконкому,  розіслали додатково листи та  постійно проводиться контроль по 

виконанню цього рішення 

Працівниками інспекції також проводиться  прийом громадян з 

особистих питань. За звітний період прийнято – 126 чоловік. Всім хто до нас 

звертався надана практична допомога. 

Інспекція з благоустрою міста та причетні до благоустрою   проводять  

роботу постійно, прозоро та системно. Результати такої роботи та недоліки  

показуємо людям через газету радіо місцеве телебачення а також 

висвітлюємо на апаратних нарадах. 

Сьогодні ми підбиваємо підсумки виконання рішення по благоустрою в 

2017 році та готуємо проект такого рішення на 2018 рік так що є прохання до 

усіх присутніх якщо у Вас є які пропозиції по покращенню благоустрою 

нашого міста то будь ласка надайте їх до інспекції 

 

 

Начальник інспекції з благоустрою міста                                           О.Зінюк 

 

 

 

 


