
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  23.03.2012р.  № 122   
 
Про організацію робіт 
з благоустрою міста в 2012 році 
 
       Проаналізувавши підсумки виконання заходів благоустрою міста                         
в 2011 році, з метою забезпечення чистоти та зовнішньої привабливості 
міста, залучення юридичних та фізичних осіб до виконання міських програм 
благоустрою і покращення санітарного стану міста, керуючись вимогами 
Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, п.п. 7 п. „а” ст.30 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 
 
РІШАЄ: 
 
1. Стан виконання завдань з благоустрою міста в 2011 році визнати 
задовільним. 
 
2. Затвердити план благоустрою території міста на 2012р. (додаток № 1), 
план  залучення підприємств та організацій міста до будівництва об’єктів 
парку ім. Островського в 2012р. (додаток № 2). 
 
3. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 
власності та підпорядкування, об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, власникам закладів торгівлі, побутового обслуговування: 
3.1. Забезпечити утримання в належному санітарному стані закріплених 
територій, автопавільйонів, спортивних майданчиків, газонів, клумб, зелених 
насаджень, встановлення урн для сміття біля своїх приміщень. 
3.2. Провести ремонт фасадів споруд з застосуванням сучасних матеріалів та   
облаштуванням сучасної світлової реклами. 
3.3. Завершити облаштування пристроїв для забезпечення доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  
3.4. Забезпечити упорядкування та належне утримання закріплених 
пам’ятників, братських могил, військових поховань та пам’ятних знаків. 
3.5. Завершити встановлення на будинках, спорудах інформаційних табличок 
з назвою вулиці і нумерацією будинку. 
 



4. З  01.04.12 р. по 01.05.12 р. провести місячник по впорядкуванню території 
міста після зимового періоду з залученням всіх юридичних, фізичних осіб, 
осередків політичних партій та громадських організацій. 
 
5. Продовжити практику проведення кожного четверга єдиного санітарного 
дня в місті.  
 
6. Рекомендувати юридичним та фізичним особам з метою якісного 
утримання закріплених територій, газонів, клумб, своєчасного вивезення 
сміття укласти договори на виконання робіт з спеціалізованими 
організаціями (КВГП, КП „ ШЕД” та КВЖРЕП).   
 
7. Керівникам комунальних підприємств, санітарно-епідеміологічних, 
екологічних служб, інспекції з благоустрою міста, Коростенському МРВ 
УМВС, комунальній установі служби охорони громадського порядку                   
м. Коростеня „Яструб” забезпечити контроль за дотриманням юридичними та 
фізичними особами, державних стандартів, норм і правил у сфері 
благоустрою, „Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і 
належного санітарного стану у м. Коростені” звернувши особливу увагу на 
санітарний стан берегової смуги р. Уж.  
 
8. Управлінню житлово-комунального господарства: 
8.1. Організувати своєчасне обстеження території міста з метою виявлення 
несанкціонованих сміттєзвалищ. За результатами обстеження скласти 
графіки ліквідації стихійних сміттєзвалищ і забезпечити своєчасне виконання 
робіт. 
8.2. Продовжити роботу по реалізації проекту роздільного збору твердих 
побутових відходів, посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з цього 
питання.  
8.3. Посилити контроль за благоустроєм території після розкопок по 
прокладанню та заміні різних комунікацій.  
8.4. Забезпечити через місцеві засоби масової інформації систематичне 
висвітлення ходу проведення робіт з благоустрою, санітарного очищення 
територій міста. 
 
9. Спілці голів окружних будинкових комітетів провести роботу з 
власниками приватних будинків щодо утримання в належному санітарному 
стані прибудинкових та прилеглих територій, облаштування клумб, газонів, 
укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів з комунальним 
виробничо-господарським підприємством, встановлення інформаційних 
табличок з назвою вулиці і нумерацією будинку. 
 
10. Враховуючи обмеженість коштів місцевого бюджету рекомендувати 
юридичним особам незалежно від форми власності та підпорядкування, 
фізичним особам перерахувати благодійний внесок на розрахунковий 
рахунок цільового фонду соціально-економічного і культурного розвитку 
міста  „Коростень мій” ГУДКУ у Житомирській області МФО 811039,                 
код 22062740, р/р 31513931700006. 



 
11. Керівникам КВЖРЕП № 1-4, ПП „Коростенський житловий сервіс № 5”: 
11.1. Налагодити співпрацю з керівниками підприємств, установ, організацій 
розташованих на закріплених територіях з питання надання допомоги в 
утриманні закріплених вулиць, газонів, інших об’єктів благоустрою. 
11.2. Забезпечити утримання в належному стані закріплених вулиць.  
 
11.3. Посилити контроль за недопущенням розміщення рекламних оголошень 
на фасадах будинків, опорах та деревах. Забезпечити утримання в належному 
стані стендів оголошень розташованих на закріплених територіях. 
 
12. Начальнику комунального виробничо-господарського підприємства 
покращити роботу по наданню послуг з збору та вивезення побутових 
відходів на вулицях приватного сектору. Забезпечити своєчасне укладання 
договорів на надання послуг, збір та вивіз побутових відходів з усіх вулиць 
міста. 
 
13. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, начальникам 
управлінь та відділів виконкому міської ради забезпечити контроль за 
дотриманням санітарного стану на закріплених територіях, виконанням робіт   
на об’єктах благоустрою визначених в додатку № 1.  
 
14. Начальнику міського відділу освіти ( Краснокутська А.В.): 
14.1. Після проходження весняної повені організувати проведення 
навчальними закладами міста акції з очищення берегів р. Уж, прибирання 
парків  ім. Островського, Перемоги, ім. Т.Шевченка.  
14.2. Продовжити практику проведення в загальноосвітніх школах та 
дитячих навчальних закладах вікторин, конкурсів із впровадження проекту 
роздільного збору твердих побутових відходів. 
 
15. Хід виконання робіт по благоустрою розглянути на спільному 
розширеному засіданні виконкому Коростенської міської ради та Асоціації 
„Ради керівників  міста Коростеня” в ІІІ кварталі 2012 року. 
 

Міський  голова                                      В.Москаленко 
 
 

                                                                                     Перший заступник міського голови 
                                                                                                                                                            В.Вигівський  

                                                                                                  Заступник міського голови 
                                                                                                                                                 Л. Якубовський 

Керуючий справами виконкому 
А.В. Охрімчук 

                                                                                                Заступник міського голови 
                                                                                                                                                       О. Дзига 

                                                                                               Заступник міського голови 
                                                                                                                                                 О.Ясинецький 

Секретар міської ради 
В. Ходаківський 

                                                                                                                       Начальник управління ЖКГ 
                                                                                                                                                                В. Мартинюк                                                                                                                      

Начальник  юридичного відділу 
                                                                                                                                                            Т. Камінська 



Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету  

Коростенської міської ради 
від  23.03.2012р. № 122 

П л а н 
благоустрою території міста Коростеня на 2012 рік 

            
№ 
п/п 

Назва об’єкта та види робіт Замовник та виконавець 
робіт 

Джерело 
фінансування 

Термін 
виконанн

я 

Відповідальний за 
виконання 

1 вул. Шолом-Алейхема № 74/2 торгівельний павільйон «Економ» - 
виконати вимощення тротуарною плиткою біля торгового павільйону, 
облаштувати клумбу, висадити квіти, провести благоустрій прилеглої 
території (вирубати кущі, благоустрій водовідвідної канави та 
забезпечити постійне прибирання навколо павільйону). Пофарбувати 
павільйон.  
 

ПП Мішура Ю. А. 
 

ПП Мішура Ю. А. 
 

червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

2 вул. Селезньова № 80 Магазин « Товари повсякденного побуту» -  
виконати вимощення тротуарною плиткою біля магазину, провести 
ремонт фасаду, встановити урну, вивісити кашпо. 

Голова Правління 
«Поліське ССТ» 
Білошицька І.М.  
 

«Поліське ССТ» 
 

червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

3 вул. Каштанова № 8 продуктовий магазин «У Петровича» - 
відремонтувати сходи до магазину, виконати вимощення тротуарною 
плиткою біля магазину, встановити урну, облаштувати клумбу та 
висадити квіти. Встановити сучасну вивіску.  
 

ПП Іванова Н.В.  
 

ПП Іванова Н.В. 
 

червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

4 вул. Каштанова № 8 Продуктовий магазин Укоопспілка «УКС Поліське 
ССТ» - виконати вимощення тротуарною плиткою біля магазину, 
встановити урну, пофарбувати фасад, вивісити кашпо, вивісити сучасну 
вивіску, встановити пандус.  
 

Голова Правління 
«Поліське ССТ» 
Білошицька І.М. 
 

«Поліське ССТ» 
 

червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

5 вул. Каштанова № 8 Продуктовий магазин№2 - виконати вимощення 
тротуарною плиткою біля магазину, облаштувати сучасну вивіску, 
повісити кашпо, провести оновлення фасаду, встановити урну, 
встановити пандус.  
 

ПП Медина В.П. 
  

ПП Медина В.П. 
 

червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
ЖилінО.В. 
Безпалько В.П 

6 вул. Селезньова № 124а «Пункт з надання послуг СТО, автоматика 
автомобілів та торгівля запасними частинами» - відновити асфальтове 
покриття біля СТО, встановити лавки, вивісити кашпо.  
 

ПП Мещеряков С.М. 
 

ПП Мещеряков С.М. 
 

червень-
липень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Зінюк О.А. 



7 вул. Селезньова № 128 «Магазин-склад» – вивісити кашпо, 
встановити урну, відновити покриття  альтанки.  
 

ПП Мещерякова В.В.  ПП Мещерякова В.В. травень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Зінюк О.А. 
 

8 вул. Селезньова № 163 Продовольчий магазин «Таверна» - виконати 
вимощення біля входу та доріжки плиткою, висадити квіти, відновити 
огорожу, відремонтувати сходи, встановити пандус та кашпо.  
 

ПП Погребняк Я.Л. 
 

ПП Погребняк Я.Л. 
 

травень-
червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

9 вул. Шолом-Алейхема № 62 Відділ змішаної торгівлі ТОВ «Астрал»-
провести ремонт паркану та благоустрій вздовж паркану, повісити 
кашпо.  
 

ТОВ «Астрал», директор 
Ференець О.Л.  

ТОВ «Астрал»  травень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Зінюк О.А. 

10 вул. Гастелло № 26 Продовольчий магазин «Вибір» - відремонтувати 
сходи, виконати вимощення  

МПП«Кіт»  
Мостович В.Й. 

МПП«Кіт»  
Мостович В.Й. 

травень-
червень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

11 вул. Шолом-Алейхема № 102 житловий будинок  ЖБК «Іскорость» 
відновити дитячий майданчик, перенести контейнери для збору сміття з 
дитячого волейбольного майданчика.  
 

Голова Правління  
ЖБК «Іскорость»  
Воробієнко М.І.  

ЖБК 
«Іскорость»  

квітень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Зінюк О.А. 

12 вул. Шолом-Алейхема № 100  житловий будинок КВЖРЕП № 1 
відновити дитячий майданчик, перенести контейнери для збору 
роздільного сміття з дитячого волейбольного майданчика. 
 

КВЖРЕП № 1 
Журавський Ю.З.  

КВЖРЕП № 1 
 

квітень 
2012 р. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Зінюк О.А. 

13 вул. Мельника № 14 кафе «Черемшина» виробничо-торгове 
підприємство громадського харчування  «Коростеньхарч» - 
відновити асфальтне покриття вздовж вікон кафе, встановити пандус, 
виконати вимощення тротуарною плиткою біля входу кафе, повісити 
кашпо, висадити клумб, квіти, встановити урну.  
 

КП «Коростеньхарч» 
директор  
Присяжний О.В.  

КП «Коростеньхарч» протягом  
2012 року 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

14 вул. Гастелло № 28А «Салон меблів» - відремонтувати сходи, 
встановити урни, замінити вхідні двері на сучасні, облаштувати сучасну 
вивіску магазину, відремонтувати фасад, висадити квіти, встановити 
кашпо та пандус 

Ф.О-П Шага А.М.  Ф.О-П Шага А.М. квітень-
травень 
2012 року 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

15 вул. Грушевського №74 Продуктовий павільйон «ЕДЕМ» - 
оновити оздоблення фасаду, виконати вимощення тротуарною плиткою 
біля входу, встановити урни, вивісити кашпо.  

Ф.О-П Пашинський І.В. 
 

Ф.О-П Пашинський І.В.  
 

квітень-
травень 
2012 року 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

16 вул. Грушевського № 120 Будинок побуту «Новинка» - встановити 
пандус, відремонтувати сходи, провести благоустрій на прилеглій 
території, вивісити кашпо.  

ВАТ«Коростенське 
СПМК» директор 
Хірвонін Л.В. 
 

ВАТ«Коростенське СПМК»  
 

квітень-
травень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
 Зінюк О.А  
Луцишин Н.І. 



17 2-й пров. К.Маркса № 5 «Продовольчий магазин»  Полісся-продукт – 
відремонтувати сходи, встановити пандус, замінити вхідні двері на 
сучасні, облаштувати клумби та висадити квіти, вивісити кашпо, 
вимостити біля входу в магазин тротуарну плитку, прибрати 
фундаментний блок та колеса.  

ТОВ ТК «Полісся-
Продукт» генеральний 
директор Ракович О.І. 
Зав.маг. Буковська М.Г. 

ТОВ ТК «Полісся-Продукт»  червень 
2012року 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В 
Безпалько В.П 

18 вул. Грушевського № 50 – «Коростенське Відділення Ощадбанку 
України № 281» – провести ремонт асфальтового покриття біля 
ощадбанку, фарбування турнікету, облаштування клумб та висадку 
квітів, оновлення фасаду (до сучасного вигляду), вивісити кашпо.  

«Коростенське 
Відділення Ощадбанку 
України № 281» 
начальник Бондарчук Т.І. 

«Коростенське Відділення 
Ощадбанку України № 281» 

травень 
липень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В 

19 вул. Чапаєва № 3 ВАТ «Коростенська Райагропромтехніка» - провести 
ремонт та фарбування огорожі підприємства, вирубку кущів, бур’янів 
біля паркану, ремонт та фарбування в»їздних воріт з вул. Чапаєва та 
К.Маркса. 
 

Голова правління  ВАТ  
«Коростенська  
райагропромтехніка» 
Васьківський С.В. 

ВАТ  «Коростенська  
райагропромтехніка» 
 

протягом  
2012 року 

Ясинецький О.А 
Жилін О.В. 
Луцишин М.І. 

20 вул. Кірова № 118 магазин «Кабачок» - провести ремонт та фарбування 
огорожі, облаштувати світлову вивіску, ремонт сходів, вимощення 
тротуарною плиткою біля магазину, облаштувати клумби з висадкою 
квітів.  

ПП Лісовець М.О. ПП Лісовець М.О. липень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

21 2-й провулок Житомирський, 2а Коростенське управління по 
експлуатації газового господарства «Коростеньгаз» - забезпечити 
благоустрій прилеглої території, провести відсипку та планування 
під’їзду до управління, висадити квіти.  

Коростенське управління 
по експлуатації газового 
господарства 
«Коростеньгаз» керівник 
Андросович  С.М. 

Коростенське управління по 
експлуатації газового 
господарства «Коростеньгаз» 

червень 
липень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Луцишин М.І. 

22 вул. Кірова № 27/1  ТОВ «Гудок» - провести благоустрій прилеглої 
території з боку вул. Кірова, організувати розкопку клумб з 
висадженням квітів. 

ТОВ «Гудок» керівник  
Матвієнко М.Д. 
 

ТОВ «Гудок» травень  
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

23 вул. Б. Шосе № 27а продовольчий магазин « Полісся Продукт» - 
оновити фасад, відремонтувати сходи, встановити перила, пандус, 
замінити вхідні двері на сучасні, повісити кашпо, світлову вивіску, 
розкопати 2 клумби, встановити 2 урни.  

Власник магазину 
Кесельман Г.Н. 

За власний рахунок червень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

24 вул. Б.Шосе № 27а  фірмовий магазин «ТЕМП» - оновити фасад, 
провести ремонт сходів, встановити поручні, пандус, повісити кашпо, 
встановити сучасні вхідні двері, облаштувати клумбу та посадити квіти, 
встановити урни. Провести благоустрій та фарбування в’їзного знаку з 
боку Б.Шосе, фарбування транспаранту біля залізничного переїзду по 
вул. Грушевського. 

Начальник КВК – 71 
Нікітчук О.О. 
 

За кошти установи липень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Луцишин М.І. 

25 вул. Б.Шосе № 27а Поштове відділення - провести благоустрій 
прилеглої території, відремонтувати сходи, встановити поручень, 
провести ремонт фасаду, встановити урни, облаштувати клумбу та 
посадити квіти. 

„Центр поштового 
зв’язку № 2”   начальник  
Єременчук Н.В. 
 

„Центр поштового зв’язку                 
№ 2”    

липень 
2012року 

Ясинецький О.А. 
Якубовський Л.П. 
Луцишин М.І. 



26 вул. Грушевського №9 - Цех електрозв’язку №5 Житомирської дирекції 
«Укртелеком» - провести ремонт фасаду  та відновлення колодязів 
зв’язку та комунікацій.  

Цех електрозв’язку №5 
Житомирської дирекції 
«Укртелеком»  
начальник  
Вигівський В.В. 

За рахунок дирекції 
«Укртелеком» 

протягом  
2012 року 

Ясинецький О.А. 

27 вул. Мельника № 11 магазин продуктовий «Квартал» 
ТОВ «Продцентр плюс» - відремонтувати пандус, встановити урну, 
прибирання прилеглої території, виконати ремонт асфальтового 
покриття під’їзду до магазину, відремонтувати фасад та вимощення 
тротуарною плиткою біля магазину 

ТОВ «Продцентр плюс» ТОВ «Продцентр плюс» травень 
червень 
2012р. 

Ясинецький О.А. 

28 вул. Грушевського № 46 «Непродовольчий магазин» - висадити клумбу, 
повісити кашпо, встановити урну.  

ПП Кочин М.І. 
 

ПП Кочин М.І. 
 

протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

29 вул . Шолом-Алейхема № 3 магазин «Оптика» - 
виконати вимощення тротуарною плиткою прилеглої території, 
висадити квіти, встановити сучасну вивіску. 

Ф.О-П. Ткаченко Н. П. 
 

Ф.О-П. Ткаченко Н. П. 
 

червень 
2012р. 

Якубовський Л.П 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

30 вул. Шолом-Алейхема №4 - ремонт побутової апаратури, 
радіоелектронної апаратури «Побутрадіотехніка» - виконати вимощення 
тротуарною плиткою біля майстерні, провести ремонт фасаду, вивісити 
сучасну вивіску та кашпо.  

Ф.О-П.Аношко О. В. 
 

Ф.О-П.Аношко О. В. 
 

червень 
2012 р. 

Якубовський Л.П 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

31 вул. К. Лібкнехта №35 «Торговий павільйон» – провести вимощення 
плиткою біля торгового павільйону, ремонт сходів, встановити сучасну 
вивіску, пандус та вивісити кашпо.  

ПП Чичірко Н.В.  ПП Чичірко Н.В. травень 
2012 р. 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П 

32 Перехрестя вул. Маяковського – Кірова, торговельний майданчик - 
виконати планування території майданчика, закінчити встановлення 
огорожі навколо ринку, відновити освітлення, збудувати приміщення 
для охорони та персоналу, збудувати новий туалет.  
 

Ф.О-П Скрипник В.Г. 
Ходаківський С.Л.   

Ф.О-П Скрипник В.Г. 
Ходаківський С.Л.   

протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В  
Безпалько В.П 

33 вул. Ж. Кудакова № 6  магазин «Свіжі овочі» - виконати елементи 
благоустрою біля магазину, вимощення тротуарною плиткою біля 
магазину, встановити 2 урни, сучасну вивіску, провести ремонт фасаду.  
 

Ф.О-П Ходаківська І.М. Ф.О-П Ходаківська І.М. травень-
червень 
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

34 вул. Кірова № 52 Шкільна їдальня ТОВ „Гудок” - відремонтувати сходи, 
встановити пандус, покласти тротуарну плитку біля входу, встановити 
сучасну вивіску, облаштувати 2 клумби та висадити квіти, відновити 
освітлення біля їдальні, встановити водостічні труби.  
 

ТОВ „Гудок” 
Матвієнко М.Д.  
  

ТОВ „Гудок” 
Матвієнко М.Д.  
 

до01 
вересня 
2012 року 

Якубовський О.О. 
Жилін О.В  
Безпалько В.П. 

35 Базарна Площа, 3 Кооперативний ринок - забезпечити встановлення урн 
навколо ринку, висадження квітів,  облаштування пандусів та 
додаткового освітлення, встановити кашпо.  

„Кооперативний ринок” 
директор  
Ущапівський Ю.В. 

„Кооперативний ринок” травень- 
вересень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.Л 



36 вул. Кірова,  3 – облаштувати пішохідну доріжку вздовж будинку № 3 
по вул. Кірова, 3 – Красіна,4, провести ремонт огорожі, облаштування 
клумб вздовж доріжки, висадження квітів, встановити урни, посадити 
декоративні насадження. Зрізати 2 аварійних дерева (тополі). 
 

КВЖРЕП № 2 
Ананченко П.П. 
 

КВЖРЕП № 2 
 

травень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 
Зінюк О.А. 

37 вул. Кірова № 4 Колективне підприємство м-н. «Мелодія» - провести 
ремонт та фарбування турнікету, ремонт підпірної стіни, ремонт сходів, 
вимощення вздовж магазину, встановлення сучасних вхідних дверей та 
вивіски, оновлення фасаду магазину по рекомендації відділу 
архітектури. 
 

Колективне підприємство 
магазин «Мелодія» 
Петрик О.А. 
 

Колективне підприємство 
магазин «Мелодія»  

травень 
липень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

38 вул. Шолом-Алейхема № 62 ВАТ «Коростенський хлібозавод» 
відновити асфальтове покриття та каналізаційний колодязь біля в’їзду в 
завод, провести фарбування паркану та воріт, висадження квітів біля 
заводу та торгових точок, забезпечити вивіску кашпо, встановлення урн, 
відновлення фасаду торгового павільйону біля заводу сучасними 
матеріалами.  

ПАТ «Коростенський 
хлібозавод» директор 
Торяник О.П. 

ПАТ «Коростенський 
хлібозавод»  

протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 
Зінюк О.А. 

39 вул. Грушевського № 34 МПП «Центральний універмаг» - провести 
відновлення асфальтового покриття навколо магазину, демонтувати 
напівзруйнований турнікет, привести в належний санітарний стан 
прилеглу територію з боку вул. Грушевського, відремонтувати та 
закріпити тимчасову дерев’яну огорожу, висадити квіти.  

МПП «Центральний 
універмаг»  
 

МПП «Центральний 
універмаг»  

травень 
червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

40 Стадіон «Спартак» вул. Шолом-Алейхема № 38 – провести ремонт 
паркану з боку вул. К.Маркса ( замінити зруйновану плиту), провести 
фарбування паркану, кронування старих дерев (зрізати сухе гілля), 
забезпечити постійне прибирання сміття та листу навколо стадіону, 
скошення бур’янів, а в зимовий час прибирання снігу. 
 

Стадіон «Спартак»  
Малаш О.М.  

За рахунок спонсорів протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Григорчук І.Л. 
Дзиґа О.О. 

41 віл. Жмаченко № 46 - відділкова лікарня м. Коростень - забезпечити 
постійне прибирання прилеглої та автомобільної стоянки, встановити 
турнікет на автотранспортній стоянці, відремонтувати автобусну 
зупинку з використанням сучасних матеріалів, встановити урни, 
висадити квіти, полагодити в окремих місцях паркан та пофарбувати 
його. 
 

Головний-лікар 
відділкової лікарні 
Железнякова А.В. 
 

За рахунок спонсорської 
допомоги та міського  
бюджету 
 

протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Зінюк О.А. 
Луцишин М.І. 

42 Реконструкції кладовища по вул. К. Лібкнехта згідно затвердженого 
проекту 
 

УЖКГ, КГВП 
 

За рахунок міського бюджету жовтень 
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 

43 Реконструкція освітлення вулиць, капітальний та ямковий ремонт доріг 
та тротуарів, профілювання доріг (за окремим планом) 

УЖКГ, КП «ШЕД» 
 

За рахунок міського бюджету протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Доманський В.І. 



44 вул. Кірова № 6 магазин - виконати вимощення та відновлення 
асфальтового покриття біля фасаду магазина, ремонт підпірної стіни та 
сходів, вивісити кашпо та світлову вивіску.  
 

ПП «Логос»  
м. Житомир 
 

ПП « Логос»  
м. Житомир 
 

до липня 
2012 року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

45 вул. Шолом-Алейхема № 13а – підприємство побутового 
обслуговування «Панна» - провести благоустрій прилеглої території, 
вирубати кущі, бур’яни, розбити клумби з висадженням квітів.  
 

Підприємство побутового 
обслуговування «Панна»  
 

Підприємство побутового 
обслуговування «Панна» 

травень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Безпалько В.П. 

46 вул. Грушевського № 26  готель «Коростень» - провести роботи по 
ремонту та відновленню фонтану біля готелю, ремонт бордюру біля 
клумб, висадити квіти та забезпечити їх утримання.  
 

Директор готелю 
«Коростень»  
Потебня Т.М. 

За кошти готелю червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Луцишин М.І. 

47 вул. Кірова № 27 – Коростенський технічний коледж ТСО України 
- висадити та постійно утримувати квіти на клумбах біля коледжу, 
забезпечити постійне прибирання сміття на прилеглій території та на 
закріпленій території-(захоронень по вул. Кірова – І.Франко), а в 
зимовий період снігу, відремонтувати сходи, асфальтове покриття, 
оновити фарбування огорожі, воріт та фасаду. 

Коростенський технічний 
коледж ТСО  
директор Сігачев В.В. 
 
 

За рахунок Коростенського 
технічного коледжу ТСО  
та благодійних внесків 

протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П 
Дзиґа О.О. 

48 вул. Маяковського № 107 А продовольчий магазин «Смачний кошик» - 
провести благоустрій прилеглої території, облаштувати клумби, 
висадити квіти, вимостити плиткою біля магазину, оздобити фасад, 
вхідні двері, встановити пандус, урни, повісити кашпо.  

Власник магазину – 
Скрипник В.Г. 
– орендар 
Рабош В.В. 

За власний рахунок червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

49 вул. Крупської № 5   КВЖРЕП № 2   - провести ремонт дитячих та 
спортивних майданчиків, вжити заходи по проведенню ремонту 
каналізаційних, дренажних колодязів та колодязів липневої каналізації 
на закріпленій території.  

Начальник КВЖРЕП №2 
Ананченко П.П. 
 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

50 вул. В.Сосновського № 50а  КВЖРЕП № 3  - провести ремонт дитячих 
та спортивних майданчиків, вжити заходи по проведенню ремонту 
каналізаційних, дренажних колодязів та колодязів ливневової каналізації 
на закріпленій території.  
 

Начальник КВЖРЕП №3 
Волківський С.В. 
 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

51 вул. Кірова № 67а  - КВЖРЕП № 4  - провести ремонт дитячих та 
спортивних майданчиків, вжити заходи по проведенню ремонту 
каналізаційних, дренажних колодязів та колодязів липневої каналізації 
на закріпленій території.  
 

Начальник КВЖРЕП №4 
Лупенко В.О. 
 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

52 вул. Каштанова № 21- ПП „Коростенський житловий сервіс № 5”  - 
провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків, вжити заходи по 
проведенню ремонту каналізаційних, дренажних колодязів та колодязів 
липневої каналізації на закріпленій території.  

Начальник  
ПП „Коростенський 
житловий сервіс № 5”   
Воробієнко М.І. 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 



53 вул. Кооперативна № 3а  КВЖРЕП № 1 - провести ремонт дитячих та 
спортивних майданчиків, вжити заходи по проведенню ремонту 
каналізаційних, дренажних колодязів та колодязів липневої каналізації 
на закріпленій території.  
 

Начальник КВЖРЕП № 1 
Журавський Ю.З. 
 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

54 вул. Грушевського № 25  - ШЕД  - провести ремонт турнікетів, 
встановлення та ремонт урн та колодязів. Системне посипання доріг та 
тротуарів піскосумішю в зимовий період. 

Начальник КП „ШЕД”   
Доманський В.І. 
 

За кошти міського бюджету протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

55 вул. Кірова № 8а КП «Теплозабезпечення» забезпечити ремонт 
асфальтового покриття після проведення розкопок теплових мереж. 
 

Директор  
Баранівська Т.М. 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

56 вул. Грушевського № 67 КП «Водоканал»  - забезпечити відновлення  
асфальтового покриття після розкопок та ремонт колодязів.  
 

Начальник                                 
КП«Водоканал»  
Чиркін О.М. 

За кошти підприємства протягом  
2012 року 

Якубовський Л.П. 

57 вул. Паризької Комуни № 4  - «Перукарня» - встановити світлову 
вивіску, урну, провести ремонт фасаду, вимощення тротуарною 
плиткою перед входом до перукарні, облаштувати клумбу та висадити 
квіти.  

ПП Топоровська Л.І.   ПП Топоровська Л.І.   червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
 

58 вул. Грушевського № 36  МПП « Універсал-авто»  - встановити урну, 
світлову вивіску.  
 

ПП Бовсунівський О.Г.  ПП Бовсунівський О.Г. червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 

59 вул. К. Лібкнехта № 18  бар «Еліта», магазин «Продтовари»  - 
відремонтувати сходи, встановити пандус, оновити фасад, вимощення 
біля бару - магазину, облаштувати клумби, встановити урну, вивісити 
кашпо.  

ПП Война Н.Й. 
 

ПП Война Н.Й. 
 

червень 
2012року 

Якубовський Л.П. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

60 вул. І.Франка № 20  продуктовий магазин – провести благоустрій 
прилеглої території, встановити світлову вивіску, урну, повісити кашпо, 
вимостити тротуарною плиткою біля магазину. 

ПП«Ренесанс-Коростень» За кошти власника липень 
2012року 

Якубовський Л.П 
Жилін О.В. 
Рибкін В.О. 

61 Благоустрій  території, вимощення тротуару з плитки біля універмагу по 
вул. Кірова, 28 ремонт та оновлення турнікету, встановлення урн для 
сміття, заміна в’їздних воріт. 

ПП „Авторитет” ПП „Авторитет” травень-
червень 
2012 р. 

Якубовський Л.П. 
Тумаш С.П. 

62 Очищення та фарбування фасадів залізничного вокзалу, фарбування 
турнікету,  ремонт та встановлення нових урн. 
 

Станція Коростень Станція Коростень червень 
2012 р.  

Якубовський Л.П. 
Тумаш С.П. 

63 вул. Красіна № 2 „Полісся-Продукт” – замінити огорожу, встановити 
додаткове освітлення, зробити оздоблення підпірної стінки. 

ТОВ ТК „Полісся-
Продукт” 
генеральний директор  
Ракович О.І. 

ТОВ ТК „Полісся-Продукт” 
генеральний директор  
Ракович О.І. 

червень 
2012 р. 

Якубовський Л.П. 
 

64 Продовження реконструкції парку ім. Островського (за окремим 
планом). 

УЖКГ, 
залучені підприємства 

Місцевий бюджет, 
залучені кошти 

жовтень 
2012 р. 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 



65 Облаштування покажчиків вулиць  УЖКГ, приватні 
підприємці за 
погодженням 

Приватні підприємці за 
погодженням, власники 
приватних будинків та кошти 
КВЖРЕПІВ 

жовтень 
2012 р. 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 

66 вул. Красіна, 12 (колишнє акціонерне товариство відкритого типу 
«Льонок» забезпечити постійне прибирання прилеглої території навколо 
підприємства, скошення трави та бур’янів, ремонт та фарбування 
фасаду, паркану 

Адміністрація товариства  За рахунок власника  постійно  Якубовський Л.П. 
 

67 вул. Грушевського № 43 магазин «Житомирські ласощі» - 
відновити сходи, вимостити плиткою територію біля входу в магазин, 
встановити світлову вивіску, повісити кашпо, відновити фасад та 
покриття приямків.  

ТДВ «ЖЛ» м. Житомир, 
вул.Щорса,67,  
директор Гамов Є.Б.  

ТДВ «ЖЛ» м. Житомир, 
вул.Щорса,67  

травень-
червень 
2012 р. 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

68 вул. Грушевського №257 «Продовольчий магазин 24 часа» - 
провести косметичний ремонт автобусної зупинки, повісити кашпо, 
встановити урну.  
 

ПП Вакульчук В.І.    ПП Вакульчук В.І. травень-
червень 
2012 р. 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

69 вул. Грушевського №123 Продовольчий магазин «Завітай» - збудувати 
пандус, повісити кашпо, встановити урни, висадити квіти. 

АЗС – 1 ТОВ  
Хмелюк Р.М.  

АЗС – 1 ТОВ  
Хмелюк Р.М. 

травень 
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

70 вул. Грушевського № 132 ПАТ „Коростенський завод „Янтар” 
- провести ремонт та фарбування паркану з боку вул. Грушевського, 
виконати благоустрій біля магазину «Салон фарб», періодично 
знешкоджувати бур’ян навколо заводу біля паркану, висадити квіти, 
встановити урну біля магазину, відновити покриття біля магазину.  

ПАТ „Коростенський 
завод „Янтар” 
Голова правління 
Сергієнко А.П.  

ПАТ „Коростенський завод 
„Янтар” 
 

травень  
2012 року 

Дзиґа О.О 
Зінюк О.А. 
Луцишин М.І 

71 вул. Грушевського № 123 «Шиномонтаж» - провести планування 
прилеглої території, вимощення плиткою біля входу, розбити клумби та 
висадити квіти, встановити урни. Встановити сучасну вивіску.  

ПП Вольчук М.В. 
 
 

ПП Вольчук М.В. 
 

травень-
червень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Зінюк О.А. 
Луцишин М.І 

72 вул. В. Сосновського №42а «Торгова площадка» - Провести благоустрій 
навколо торговельного майданчика, фарбування сучасними 
матеріалами, облаштувати клумби та висадити квіти біля торгівельного 
майданчика вздовж вул. В.Сосновського, встановити урни, провести 
ремонт огорожі з боку гаражного кооперативу та будинку № 40. 

ПП „ Інтермед” 
 директор Ісмулін А.В. 

ПП „ Інтермед” 
директор Ісмулін А.В. 

травень 
червень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П 

73 вул.  В.Сосновського № 19 м-н «Сантехніка-майстер» - провести 
вимощення тротуарною плиткою територію біля входу магазина, 
відремонтувати сходи, встановити пандус, встановити урни, повісити 
кашпо, висадити квіти. 

ПП Ковальчук В.П.  ПП Ковальчук В.П. липень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

74 вул. В.Сосновського № 37  - гаражний кооператив № 4 – забезпечити 
ремонт та фарбування в’їздних воріт ( шлагбауму) , встановити знак 
безпеки «Обережно автомобілі», вирубати біля гаражного кооперативу 
парослі кущів та бур’яну, пофарбувати в один колір гаражі                       

Голова гаражного 
кооперативу № 4 
Войналович  А.А.  

За рахунок гаражного 
кооперативу  

до липня 
2012року 

ДзиґаО.О. 
Зінюк О.А. 
Луцишин М.І. 



з вул. В.Сосновського, постійне прибирання сміття на прилеглій 
території, а в зимовий період снігу з прилеглої території. 

75 вул. Грушевського № 66 – Міський відділ освіти – забезпечити 
облаштування клумб вздовж центральної дороги міста та висадку квітів 
на них школярами кожної школи (не менше 2-х клумб на школу). 
Облаштування клумб, газонів на території навчальних закладів. 

Начальник відділу освіти 
виконавчого комітету 
Краснокутська А.В. 
 

Кошти міського бюджету, 
благодійні  внески 

квітень 
травень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Ходаківський В.В. 
Тумаш С.П. 

76 вул. Кірова №38/2 Будинок науки та техніки – організувати ремонт 
асфальтового покриття на прилеглій території, ремонт каналізаційного 
колодязя, відремонтувати вимощення навколо будинку культури, 
провести оновлення фасаду, вивісити кашпо, висадити квіти. 

директор Шишкіна В.С. 
 

Дирекція залізничних 
перевезень 

протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Беркович Л.П. 

77 вул. Шолом-Алейхема № 36 Будинок культури УВП УТОС – 
організувати ремонт сходів, доріжок, клумб, повісити кашпо. 
 

директор Никоненко С.М. 
 

УВП УТОС  за кошти 
підприємства. 

протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Беркович Л.П. 

78 вул. Грушевського № 3  Міський  будинок культури – організувати 
ремонт сходів, покриття біля фасаду будинку культури та навколо 
нього, встановити клумби та висадити квіти. 

директор Дубінчук В.П. Відділ культури та туризму 
виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Беркович Л.П. 

79 вул. І.Франка № 4 Районний будинок культури – забезпечити ремонт 
сходів, покриття біля будинку, постійне прибирання прилеглої території 
від трави, сміття, прибрати попелище від спалених гаражів, вивісити 
кашпо та висадити квіти. 

директор  
Соколовський А.А. 
 

Коростенська 
райдержадміністрація 

протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Беркович Л.П 

80 вул. І.Франка № 6 школа музичного виховання ім. Білошицького 
- забезпечити ремонт сходів, постійне прибирання прилеглої території. 
Вивісити кашпо, висадити квіти.  

директор Демиденко В.В. 
 

Відділ культури та туризму 
виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 
Беркович Л.П. 

81 вул. Суворова № 2а ТОВ „Виробничо-торгівельне підприємство 
«Броварчанка» - забезпечити ремонт сходів, облаштувати пандус, 
вимощення тротуарною плиткою біля магазину, встановити клумби та 
висадити квіти. 
 

ТОВ „Виробничо-
торгівельне підприємство 
«Броварчанка» 
директор Жолдак В.М. 

ТОВ „Виробничо-торгівельне 
підприємство «Броварчанка» 

травень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

82 вул. Київська № 9 продовольчий магазин «Соняшник» - виконати 
елементи благоустрою біля магазину, відремонтувати турнікет, 
висадити квіти, оновити фасад, встановити світлову вивіску. 
 

Власник магазину  
Лєбедєва Л.Є.  

За власний рахунок травень 
червень 
2012року 

Дзиґа О.О.  
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

83 вул. Жовтнева № 48Д «Магазин оптово-роздрібної торгівлі» - провести 
благоустрій прилеглої території, облаштувати клумби, висадити квіти, 
встановити урни. 

ПП Мовчанюк О.П. 
  

ПП Мовчанюк О.П. 
 

травень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

84 вул. В.Сосновського № 46а Оздоровчий центр «Кращий Лікар» - 
виготовити та встановити перила на сходи та пандус, облаштувати 
клумбу та висадити квіти, встановити урну, повісити кашпо, оздобити 
фасад. 
 

Оздоровчий центр 
«Кращий Лікар» 
Мельник С.М. 
 

За рахунок благодійних 
внесків 

червень 
2012року 

Дзиґа О.О. 



85 вул. Комсомольська № 1а «фотостудія Радуга» - провести ремонт 
фасаду, сходів, вимощення плиткою біля студії. Встановити пандус, 
урну, облаштувати клумбу, вивісити кашпо.  
 

Власник  
«фотостудія Радуга» 
Свінтак В.А. 
 

За власний рахунок липень 
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

86 вул. Комсомольська № 1а «Перинка, Взуття» - провести ремонт фасаду, 
сходів, вимощення плиткою біля магазину, встановити урну, пандус, 
облаштувати клумбу та вивісити кашпо.  

ПП Боброва Т.С.  ПП Боброва Т.С. липень  
2012року 

Дзиґа О.О. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

87 Парк Перемоги – облаштувати „Стежку здоров’я”, забезпечити 
встановлення урн, контейнерів, проведення ремонту та встановлення 
лавок, обрізку кущів, кронування та зрізку сухих дерев, постійне 
прибирання сміття та листу, а в зимовий час прибирання снігу. 

УЖКГ, КВГП, 
підприємства, організації, 
установи міста  
 

За кошти міського бюджету протягом  
2012 року 

Дзиґа О.О. 

88 вул. Грушевського № 38 Центральна бібліотечна система                                 
ім. Островського – відновити перила на сходах, облаштувати пандус, 
провести ремонт козирка, встановити сучасну вивіску, повісити кашпо.  
вул. Шолом-Алейхема № 102/14 Філія № 3 Центральної бібліотечної 
системи - відновити покриття біля «Дитячої бібліотеки», відремонтувати 
підпірну стіну, встановити урни, облаштувати пандус, відновити 
зовнішнє освітлення, висадити квіти, повісити кашпо. 

Директор Боцман Г.І.  
завідувач філії № 3 
Бондарчук О.І.  
  

За рахунок бюджету та 
спонсорської допомоги 

травень-
червень 
2012року 

Дзиґа О.О 
Беркович Л.П. 

89 вул. Жовтнева № 1 ВАТ „Коростенський завод шляхових машин 
„Жовтнева кузня” - провести ремонт та фарбування паркану, виконати 
формування живоплоту навколо підприємства, пофарбувати ворота, 
провести благоустрій навколо заводу, висадження клумб. Почистити 
тополі від сухого гілля. Привести до належного стану автозупинку. 
Відремонтувати та пофарбувати лавки біля заводу. 
 

ПАТ „Коростенський 
завод шляхових машин 
„Жовтнева кузня” 
генеральний директор 
Конюшенко С.В. 
 

ВАТ „Коростенський завод 
шляхових машин „Жовтнева 
кузня”  

квітень -
серпень 
 2012 року 

Охрімчук А.В. 
Луцишин М.І. 
Зінюк О.А. 

90 вул. Жовтнева № 10 «Продовольчий магазин № 3» - провести 
вимощення тротуарною плиткою біля магазину, встановити урни, 
виготувати пандус, прибрати колеса від магазину, розкопати клумби та 
висадити квіти, оновити фасад магазину, облаштувати сучасну вивіску, 
повісити кашпо.  
 

ТОВ  
ТК «Полісся Продукт» 
ген. директор  
Ракович О.І. 

ТОВ  
ТК «Полісся Продукт» 
 

протягом  
2012 року 

Охрімчук А.В. 
Жилін О.В 
Безпалько В.П. 

91 вул. Жовтнева № 50  Дочірне підприємство «Автосвіт» АТЗТ «Фактор» 
- впорядкувати автобусні зупинки, демонтувати застарілу рекламу.  
Вул. Базарна Площа № 2а Привести в належний санітарний стан 
автостанцію та її прилеглу територію.  

Дочірне підприємство 
«Автосвіт» АТЗТ 
«Фактор» директор 
Максименко І.С. 
Ходаківська О.А.  

Дочірне підприємство 
«Автосвіт» АТЗТ «Фактор» 

травень 
липень 
2012року 

Охрімчук А.В. 
Тумаш С.П. 
Луцишин М.І 

92 вул. Жовтнева № 9 – гаражний кооператив № 2- забезпечити ремонт 
паркану, в’їздних воріт, та фабування., становити знак безпеки                         
«Обережно автомобілі», вирубати кущі, парослі, бур’яни. Визначити 
місце для збирання відпрацьованих мастил. 

Голова правління 
гаражного кооперативу 
№ 2 Дідківський А.В.  
 

За рахунок гаражного 
кооперативу 
 

протягом  
2012 року 

Охрімчук А.В. 
Жилін О.В. 
Луцишин М.І. 



93 вул. Жовтнева № 60  - ВАТ «Коростенський комбінат  
хлібопродуктів» - забезпечити ремонт та фарбування паркану на узбіччі 
дороги та біля відомчого житлового будинку. 
 

Голова.правління 
Дідківський  М.Л. 
 

ВАТ «Коростенський 
комбінат  
хлібопродуктів» 

червень 
2012року 

Охрімчук А.В. 

94 вул. Жовтнева № 46в « Продовольчий магазин» - облаштувати світлову 
сучасну вивіску,  вимощення плиткою біля магазину, виконати 
планування прилеглої території, відремонтувати асфальтне покриття, 
облаштувати клумбу з висадкою квітів. 
 

Власник магазину 
Лєбедєва Л.Є.  

За власний рахунок травень 
червень 
2012року 

Охрімчук А.В. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

95 вул. Кірова-Шевченка «Більярдна»  - виконати вимощення тротуарною 
плиткою, відновити зовнішнє освітлення, провести благоустрій навколо 
будівлі  

Власник закладу  За власний рахунок червень 
2012року 

Охрімчук А.В. 
 

96 вул. Жовтнева № 10 магазин № 2 підприємство облспоживспілки 
«Коростенське виробничо-торгівельно-заготівельне підприємство» – 
виконати вимощення тротуарною плиткою, встановити урни, висадити 
квіти, провести освітлення реклами 

 «Коростенське 
виробничо-торгівельно-
заготівельне 
підприємство» директор 
Михайлов М.О. 

За власний рахунок травень 
2012року 

Охрімчук А.В. 
 

97 Реконструкція та благоустрій парку ім. Т.Шевченка з урахуванням 
зелених насаджень та сучасних технологій. 

Дирекція залізничних 
перевезень ПЗЗ 
Яременко В.В.  

Дирекція залізничних 
перевезень ПЗЗ 
 

протягом  
2012 року 

Вигівський В.В. 
Тумаш С.П. 
Луцишин М.І. 

98 вул. Б.Хмельницького №18 ВАТ «Коростенський завод хімічного 
машинобудування «Хіммаш» - провести ремонт та фарбування паркану 
з вул. Б.Хмельницького, знешкодити парослі кущів та бур’янів вздовж 
паркану, пофарбувати в’їздні ворота, відремонтувати колодязі. 

Голова правління  ВАТ 
«Коростенський завод 
хімічного 
машинобудування 
«Хіммаш»Яценко М.В.  

ВАТ «Коростенський завод 
хімічного машинобудування 
«Хіммаш» 

протягом  
2012 року 

Вигівський В.В. 
Тумаш С. П. 
Жилін О.В. 
Луцишин М.І. 

99 вул. Б.Хмельницького № 4 ЗАТ „АТЗТ” „Коростенський фарфор” 
- провести ремонт, фарбування паркану, та фасаду заводу, вивезти 
сміття від колишнього заводоуправління, вирубати парослі та бур’яни 
навколо заводу, провести скління вікон з боку вулиці Б.Хмельницького, 
відновити освітлення біля пам’ятника Б.Хмельницького, впорядкувати 
фасад будинку культури.  

Голова правління ЗАТ 
„АТЗТ” „Коростенський 
фарфор” 
Мамонтова І.В. 
 

ЗАТ „АТЗТ” „Коростенський 
фарфор” 

протягом  
2012 року 

Вигівський В.В. 
Тумаш С.П. 
Жилін О.В 
Луцишин М.І. 

100 вул. Залізнична №2 ПП «Фармацевтична фабрика» Науково – виробниче 
об’єднання «Ельфа» - провести благоустрій навколо фабрики, 
демонтувати трубу зливу дощових вод на дорогу по вул.. Свердлова, 
збудувати стоянку для автотранспорту працівників, відремонтувати 
автобусні зупинки біля підприємства. 

ПП «Фармацевтична 
фабрика» Науково – 
виробниче об’єднання 
«Ельфа» власник                                                                                    
ПП Середов І.Г. 

ПП «Фармацевтична 
фабрика» Науково – 
виробниче об’єднання 
«Ельфа»  

червень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Луцишин М.І. 

101 вул. Корольова № 7 Торговий павільйон – виконати планування, 
благоустрій прилеглої території навколо торгового павільйону. 
Вимостити тротуарною плиткою біля павільйону, встановити урни, 
клумби, вивіску.  

Власник торгового 
павільйону  
Савекін Ю.Ю. 

За власний рахунок червень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 



102 вул. Корольова № 25 «Непродовольчий магазин» – провести благоустрій 
прилеглої території до магазину, висадити квіти, встановити урни. 

Власник магазину  
Манило О.В. 
 

За власний рахунок червень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Жилін О.В.  
Безпалько В.П. 

103 вул. Залізнична № 23  (біля школи) торгівельний ларьок  - привести до 
сучасного вигляду ларьок, провести благоустрій біля ларька, встановити 
сучасну вивіску, урну, вимостити плиткою біля торгової точки, 
висадити квіти та встановити кашпо.  

ПП Дворецька Н.В. 
 

За власний рахунок липень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

104 вул. Залізнична № 23 (біля автобусної зупинки)  торговий ларьок  - 
привести до сучасного вигляду ларьок, провести благоустрій, 
встановити урну, сучасну вивіску, вимостити тротуарною плиткою біля 
ларька, розкопати клумбу та висадити квіти, повісити кашпо. 
 

ПП Кужель Н.М. 
 

За власний рахунок червень 
2012року 

Вигівський В.В 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

105 Виконання проектних та підготовчих робіт по перенесенню пам’ятника 
Т.Г.  Шевченку в центральну частину міста. 

УЖКГ, відділ 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів  

Кошти міського бюджету червень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Мартинюк В.М. 
Тумаш С.П. 
 

106 Виконання проектних та підготовчих робіт по реконструкції площі біля 
міського будинку культури  

УЖКГ, відділ 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів  

Кошти міського бюджету червень 
2012року 

Вигівський В.В. 
Мартинюк В.М. 
Тумаш С.П. 
 

107 вул. Уляни Громової № 4а  м-н «Сюрприз» - провести вимощення 
території біля магазину плиткою, збудувати сходи, встановити урну, 
повісити кашпо. 

ПП Грозовська С.А.  За власні кошти  червень 
2012року 

Ходаківський В.В. 
Жилін О.В. 
Безпалько В.П. 

108 Благоустрій навколо братських могил, захоронень, пам’ятників історії та 
культури, пам’ятних дощок. 

Керівники закріплених 
організацій, підприємств, 
установ згідно рішення 
виконавчого комітету 

Керівники закріплених 
організацій, підприємств, 
установ згідно рішення 
виконавчого комітету 

протягом  
2012 року 

Желєзко В.Д. 
Дзиґа О.О. 
Беркович Л. 

109 Благоустрій ділянки, яка прилягає до магазину „Вопак” по                                      
вул. Красіна, 6 з облаштуванням клумб. Ремонт дитячого спортивного 
майданчика по вул. Кірова, 3. 

магазин „Вопак” 
директор Богданова Т.Г.  

За власні кошти. квітень-
травень 
2012року 

Тумаш С.П. 

 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                              А.В.Охрімчук 
 
 
 
 



Додаток № 2 
до рішення виконавчого комітету  

Коростенської міської ради 
від  23.03.2012р. № 122 

 
План залучення підприємств та організацій міста 

 до будівництва об’єктів  парку ім. Островського в 2012 році 
 
№ 
п/п 

Назва робіт Підприємства закріплені за 
об’єктами 

1 2 3 
1 
 

Встановлення пам’ятника Добрині 
Нікітичу з благоустроєм прилеглої 
території 

КВГП, ВАТ „Коростенський завод 
залізобетонних шпал”, Локомотивне 
депо, Вагонне депо, БМЕУ-4,                   
ПП „Лібава”, ПП „Верас”, 
Коростенський кар’єр 

2  Облаштування зони відпочинку біля 
пам’ятника Добрині Нікітичу:       
- будівництво підпірної стінки; 
- облаштування клумби; 
- будівництво оглядового майданчика; 
- встановлення лавок; 
- облаштування пішохідних доріжок 

КВГП, КВЖРЕП № 1-4,                       
ПП „Коростенський житловий сервіс 
№ 5”,  Вагонне депо, Локомотивне 
депо, ПП „Світанок”,  КП „ШЕД”,                
ТОВ „Трубосталь”, Дистанція 
захисних лісонасаджень, БМЕУ-4, 
Коростенський кар’єр, ПП „Лібава”, 
ПП „Верас”, ЕП-647, КВК-71 

3 Реконструкція освітлення парку в районі 
центрального входу 

КП „ШЕД”, ЕЧ-4 

4 Реконструкція дитячих майданчиків біля 
міського будинку культури 

КВГП, ЕП-647, КВЖРЕП № 1-4,      
ТОВ „Трубосталь”, БМЕУ-4, КВК-71 

5 Ремонт безкоштовно громадського 
туалету біля дитячих майданчиків 

КВГП 

6 Ремонт платного туалету: 
- облаштування централізованого 

опалення; 
- ремонт системи електропостачання; 
- утеплення перекриття; 
- облаштування тамбуру 

КВГП, КП „Теплозабезпечення”,             
КП „ШЕД”, ЕЧ-4 

7 Будівництво альтанки на камені біля 
оглядового майданчика 
 
 

КП ” Водоканал”, ЕП- 647,  
КП ”Теплозабезпечення”,  
ТОВ „Трубосталь”, ВАТ 
„Коростенський машинобудівний 
завод” 

8 Фарбування альтанок, лавок, урн, огорожі 
 
 

КВЖРЕП 1-4, КП „ Водоканал”,              
КП „ Теплозабезпечення”,                  
АТЗТ „ Янтар” 

9 Закінчення робіт по облаштуванню даху 
бювету питної води біля об’єкту „Скеля” 

КВГП, БМЕУ-4 

10 Облаштування місця для встановлення 
стовпа під час проведення 
загальноміського свята проводу зими 

КВГП 

11 Реконструкція меморіалу військовий 
поховань  

УЖКГ, відділ архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів, 
КВГП, ВАТ „Коростенський завод 
залізобетонних шпал” ПП „Лібава”,                      
ПП Вільчинський А. 

 
Керуючий справами виконкому                                           А. Охрімчук 

 


