
                        
 
        У К Р А Ї Н А 

               Коростенська міська рада Житомирської області 
              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
            Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  05.10.2011 р.  №579               
 
Про утримання автомобільних доріг 
і тротуарів міста в зимовий період 2011-2012рр.  
 
 
       З метою забезпечення утримання згідно нормативних документів 
автомобільних доріг та тротуарів в зимовий період, забезпечення безпеки 
дорожнього руху, керуючись вимогами Закону України "Про дорожній рух", 
п.2 ч. „б”, п.1 ч „а” ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування                    
в Україні", виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 
РІШАЄ: 
1. Начальнику комунального підприємства „Шляхово-експлуатаційна 
дільниця”:  
1.1. Забезпечити цілодобове чергування персоналу та 2-х одиниць 
спеціалізованої техніки на підприємстві у терміни визначені наказом 
начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
1.2. Інші транспортні засоби, які задіяні в прибиранні вулиць, тротуарів міста 
від снігу підтримувати в постійній готовності до роботи. Забезпечити 
своєчасне оповіщення працівників задіяних у виконанні робіт. 
1.3. Забезпечити виконання технології комплексного застосування засобів 
механізації для своєчасного здійснення необхідних робіт на вулично-
дорожній мережі міста та безпечних умов руху транспорту в зимовий період, 
своєчасне прибирання  снігу згідно з вимогами ДСТУ-3587-97 "Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. 
Вимоги до експлуатаційного стану".  
1.4. Першочергово в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих 
погодних умов виконувати обробку проїзної частини вулиць з інтенсивним 
рухом транспорту, головних вулиць, що складають ядро міста, та                             
до 1600 год. інформувати управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради про обсяги виконаних 
робіт.  
1.5. Забезпечити підтримання в справному стані огороджувальних бар'єрів, 
направляючих конусів та комплектів необхідних дорожніх знаків, які 
тимчасово виставляються у місцях виконання робіт із очищення проїзної 
частини вулиць згідно з чинними нормативами.  



1.6. Завершити до 01.11.2011р. ремонт і профілактичні роботи на 
зливоприймальних системах, а також забезпечити водовідведення у місцях 
збирання талої та зливової води на проїзній частині вулиць. 
1.7. Здійснити необхідні природоохоронні заходи в місцях складування 
посипних матеріалів.  
1.8. Порядок та місця вивезення снігу обов’язково погоджувати з 
Коростенською районною санітарно-епідеміологічною станцією та 
управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  
1.9. Під час снігопадів та ожеледиці при необхідності забезпечити 
встановлення тимчасових дорожніх знаків за погодженням з відділенням 
Державної інспекції з обслуговування адміністративних територій 
Коростенського району та автомобільної технічної інспекції м. Коростеня 
при УМВС України в Житомирській області (ДАІ). 
 
2. Керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на території 
міста, фізичним та юридичним особам: 
2.1. Забезпечити своєчасне прибирання від снігу територій закріплених за 
ними згідно “Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і 
належного санітарного стану у м. Коростені”, затверджених рішенням                   
28 сесії IV скликання Коростенської міської ради від 23.08.2005 р. В першу 
чергу забезпечити очищення   під'їздів до медично-профілактичних установ, 
внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудинкових територій, 
пішохідних переходів, тротуарів, місць тимчасового паркування 
автотранспорту, автостоянок, автозаправочних станцій.  
2.2. Не допускати складування снігу з залишками солі на газонах і під 
деревами та чагарниками.  
 
3. Відділенню Державної інспекції з обслуговування адміністративних 
територій Коростенського району та автомобільної технічної інспекції          
м. Коростеня при УМВС України в Житомирській області (ДАІ) надавати  
КП “ШЕД” допомогу щодо тимчасового перекриття руху транспортних 
засобів на час очищення проїзної частини вулиць.  
 
4. З метою забезпечення своєчасного очищення доріг під час сильних 
снігопадів рекомендувати керівникам підприємств міста надавати допомогу 
КП “ШЕД” в очищенні доріг згідно додатку № 1. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Якубовського Л.П.   
 

                 Перший заступник міського голови                                   В.Вигівський 

 
Заступник міського голови 

                                                                                                                              Л. Якубовський 
                                                                                                                                    Начальник управління ЖКГ 

                                                                                                                                     В. Мартинюк 
                                                                                                                               Начальник  юридичного відділу 

Т.Камінська 
 



Додаток № 1 
до рішення виконкому 

                                                                                                                                             від 05.10.2011р. №579  
 

Закріплення вулиць  
за підприємствами  міста для очищення від снігу 

 в період сильних снігопадів  
 

№ 
п/п 

Підприємства Задіяна техніки Закріпленні вулиці 

1. Коростенський кар’єр автогрейдер – 1 од., 
колісний бульдозер – 1 од. 

вул. Південна, пров. Південний, І, ІІ пров. Гранітний, вул. Заводська,  
пров. Заводський  
 

2. КВГП колісний бульдозер – 1 од.  І, ІІ, ІІІ пров. Шатрищанський,  вул. У. Громової, вул. Добролюбова,  
вул. Л.Шевцової, вул. З.Космодем’янської  
 

3. КП „Водоканал” колісний бульдозер – 2 од. вул. Енгельса, вул. Коцюбинського, вул. К.Маркса 
 

4. ДЕД автогрейдер – 1 од. вул. Семашко, вул. Горького (район ДЮСШ) 
  

5. ВАТ „Коростенський завод 
залізобетонних шпал” 

колісний трактор – 1 од. 
бульдозер – 1 од. 

вул. К.Лібкнехта, вул. Маяковського 

6. Коростенське міжрайонне 
управління водного 
господарства  

колісний бульдозер – 1 од. вул. Лісова, пров. Лісовий, вул. Підпільників Дідківських,  
вул. Сагайдачного, вул. Тарнавського  
 

7. КМС-122 колісний бульдозер – 1 од.  вул. Воровського, вул. Кірова 
 

8. ВАТ  „Завод хімічного 
машинобудування„Хіммаш” 
 

навантажувач –  
1 од. 

вул. Б.Хмельницького, вул. Дзержинського, вул. Пролетарська,  
вул. Свердлова 

9. БМЕУ-4 колісний бульдозер – 2 од. вул. Горького,  вул. Герцена, вул. Шкільна, вул. Деповська, вул. Корольова,  
вул. Кривоноса, вул. Вокзальна, вул. Тичини, вул. Жукова, вул. Малишка,  
вул. Калініна, вул. Матросова, вул. Курчатова, вул. Космонавтів, вул. Ватутіна,  
вул. Тургенєва 



10. Локомотивне депо                      
ст. Коростень 

колісний трактор – 1 од.  вул. Саченка, пров. Саченка, вул. Проліскова, вул. Залізнична,                            
вул. Вишнева, пров. Вишневий, вул. Кузьмінського, пров. Залізничний 
 

11. КП „Теплозабезпечення” колісний бульдозер – 1 од. вул. Табукашвілі, вул. Шевченка, вул. Крупської 

12. Коростенський РЕМ колісний бульдозер – 1 од. вул.  Жовтнева, вул. Набережна 

13. Коростенське управління по 
експлуатації газового 
господарства „Коростеньгаз” 

колісний                                                               
бульдозер – 1 од. 

вул. Чехова, вул. 9 Травня,  
вул. Житомирська, вул. Кільцева, пров. Центральний 

14. ВАТ „Коростенський 
щебзавод” 

автогрейдер 
 – 1 од.  

 вул. Сонячна, вул. Каштанова 
                                                                                                       

 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                            А. Охрімчук 


