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З В І Т
міському голові за звітний період з 08.06.2020 р. – 14.06.2020 р. 

                        директор КП “ВУКГ” Меташоп Богдан Сергійович
І.  Інформація щодо виконаного доручення міського голови. 
ІІ. Інформація про роботу за звітний період: 

1. Дільниця санітарної очистки:  
1.1 Систематично вивозилось сміття від багатоповерхівок: 

 в т.ч. з приватного сектора; 
 проплата населення (багатоповерхівки) за червень місяць –0,17 %. 
 приватний сектор – 0,19%. 
 заключено договорів з приватним сектором-6679. 
 кількість особових рахунків приватного сектору -8428.       

2. Дільниця благоустрою: 
2.1 Щоденно прибирали закріплені території по місту. 
2.2 Прибирали автобусні зупинки – 36 шт.  
2.3 Обкошування автобусних зупинок, водовідводних каналів, дитячих майданчиків. 
2.4 Чистили електроопори та дошки оголошень від реклами –70 шт. 
2.5 Прибирали випадкове сміття по вулицях  К.Шлях, Шевченка, Бежівка, 
         В. Момота, Головатого. 
2.6   Прибирали сміттєві майданчики від негабаритного сміття та  вивезли – 237м3. 
2.6 Прибирання фонтану з відкачкою води. 
2.7 Прибирали бювети, сміттєві майданчики, територію озер від випадкового сміття. 
2.8 Запустили фонтан до роботи. 
2.9 Обслуговування оглядових та зливоприймальних колодязів по вул. Головатого, 

Привокзальна -12 шт. 
2.10 Фарбування стійок дорожніх знаків-20 шт. 
2.11 Утримання в належному стані відкриті водовідвідні канали (обкошування).  
2.12 Встановлення додаткових контейнерів  по вул. Покровська -2 шт. на озері

Олесницьке - 1 шт. 
2.13 Встановлення плити 1*1 під контейнера -2шт. 
2.14 Обкошування автобусних зупинок,територію притулку для собак..
2.15 Щоденно прибирали закріплені території в парку: 

-дитячі майданчики, Меморіальний комплекс, АТО; 
           - чистили урни вручну- 89 шт., рекламні щити- 4 шт., стовпів-5 шт; 
           - ремонт ліхтарів-1 шт, заміна ламп-1 шт. 
           - відремонтували басейн; 
            
                                     
            

3.  Дільниця зеленого господарства: 
3.1   Викошено зеленої зони -328 соток, по вул. Європейська, Шевченка, Лютнева, 

К.Шлях, Бабкіна, С. Оврашка(буд. культури), Банківська-Головатого, Ясна,  
        К. Маркса-Лютнева, Покровська, міський парк, Сквер ЗОШ №1, РАЦС, 

Європейська площа, Кошового. 
3.2   Влаштування квітників Європейська площа, Вишиванка.– 209 м2/5961 шт. 
3.3   Навантажено і вивезено зеленої маси - 5тонн, дров-2,5 м3, гілля-2,5пр. по вул. 

Френкеля, Європейська площа.   
3.4  Згрібали скошену траву -15 соток Європейська площа. 
3.5  Очищення квітників від стебля після двохрічників 254м2 Європейська площа, 

Вишиванка 
3.6  Влаштування нових газонів з додаванням рослинного грунту- 5,3 сотки  
       К.Шлях 2а, Бабкіна,12. 
3.7 Спилено дерев – 3 шт.,кроновано-3 шт. по вул. К.Шлях (Європейська площа),  

2 із 6



       Френкеля, Бабкіна. 
3.8  Книшовий меморіально-парковий комплекс: 
         -прибирання сміття - 60 соток. 
         - поливання рослин.  
         - прополювання при стовбурових лунок-7 шт.    
             
                                           4.  Ритуальна дільниця: 
4.0   Прибирали ритуальні майданчики, доріжки від сміття на кладовищах. 
4.1   Прибирання та вивезення сміття з кладовищ Покровська, Бежівка, 
        Тургенєва -5 причепів. 
4.2 Викошено трави на території кладовища по вул. Покровська, Тургенєва, Бежівка, 
       мікрорайон Нестерівка -67 соток. 
4.3  Провели 6 поховань, на кладовищі  по вул. Суворова-5 люд., Тургенєва -1 люд.    
  
                                         5.   Дільниця міськсвітло:  
№ Найменування робiт i витрат Одиниця Кiлькiсть

1 Демонтаж ліхтарів зовнішнього освітлення вул. Лозова -1шт., вул. 
Виноградна -1шт., вул. Гоголя -3шт, вул. Київський шлях -3шт., 
вул. Робітнича -1шт., 

шт. 9 

2 Монтаж вуличного ліхтаря (без вартості світильника) вул. Лозова
-1шт., вул. Виноградна -1шт., вул. Гоголя -3шт, вул. Київський
шлях -3шт., вул. Робітнича -1шт., 

шт. 9 

3 Технічне обслуговування ліхтарів вул. С. Камінського -4шт., вул. 
Репина -2шт., вул. Привокзальна -2шт., вул. Січових стрільців -
2шт., вул. Залізнична -4шт., вул. Виноградна -1шт., вул. Лозова -
1шт.,вул. Глібова -2шт., вул. Гоголя -3шт,  вул. Робітнича -3шт., 

шт. 24 

4 Відновлення ліхтарів зовнішнього освітлення для подальшого
використання вул. Лозова -1шт., вул. Київський шлях -1шт., вул. 
Гоголя -1шт, 

шт. 3 

5 Заміна ламп світлодіодних 30 - 36Вт вул. Репина -2шт., вул. 
Привокзальна -2шт., вул. Січових стрільців -2шт., вул. Залізнична
-1шт., вул. Виноградна -1шт., вул. Лозова -1шт.,вул. Глібова -2шт., 
вул. Гоголя -3шт,  вул. Робітнича -3шт., 

шт. 17 

6 Заміна ламп Днат 100 Вт вул. Залізнична -3шт., вул. С. 
Камінського -4шт.,  

шт. 7 

7 Відновлення ліній електропередач (обрив та провисання проводів)  
вул. Київський шлях -2год., вул. Великопромінська -1год., вул. 
Коцюбинського -1год., 

год. 4 

8 Заміна проводів СИП 2х16 вул. Київський шлях -180м.,  м. 180 
9 Монтування анкерного ізольованого затискача 2(16-25)мм вул. 

Київський шлях -8шт., 
шт. 8 

10 Формувальне орізання дерев вул. Київський шлях -6шт.,  шт. 6 
11 Заміна запобіжників ППН-1 100 А (ППН-2 100 А)   ЩУЗО-15 ( 

вул. Київський шлях) -2шт. 
шт. 2 

12 Переведення реле часу ЩУЗО 1344(вул. Голубівка), ЩУЗО-
211а (вул. Маяковського) 

шт. 2 

13 Технічне обслуговування ЩУЗО-78 (вул. Коцюбинського), 
ЩУЗО-202 (Великопромінська), ЩУЗО-15 (Київський шлях) 

шт. 3 

Директор КП “ВУКГ”                                     Б.С. Меташоп  
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З В І Т
міському голові за звітний період з 15.06.2020 р. – 21.06.2020 р. 

                        директор КП “ВУКГ” Меташоп Богдан Сергійович
І.  Інформація щодо виконаного доручення міського голови. 
ІІ. Інформація про роботу за звітний період: 

1. Дільниця санітарної очистки:  
1.1 Систематично вивозилось сміття від багатоповерхівок: 

 в т.ч. з приватного сектора; 
 проплата населення (багатоповерхівки) за червень місяць –49 %. 
 приватний сектор – 42%. 
 заключено договорів з приватним сектором-6679. 
 кількість особових рахунків приватного сектору -8428.     

2. Дільниця благоустрою: 
2.1 Щоденно прибирали закріплені території по місту. 
2.2 Прибирали автобусні зупинки – 44 шт.  
2.3 Обкошування автобусних зупинок, водовідводних каналів, дитячих майданчиків. 
2.4 Чистили електроопори та дошки оголошень від реклами –68 шт. 
2.5 Прибирали випадкове сміття по вулицях  Польова, Шевченка, Бежівка, 
         В. Момота, Глибоцька. 
2.6    Прибирали сміттєві майданчики від негабаритного сміття та  вивезли – 272м3 
2.7    Навантаження та вивіз землі – 7 тонн. 
2.8    Прибирали бювети, сміттєві майданчики, територію озер від випадкового сміття 
2.9    Очищення каналу від грунтових накосів по вул. Соцмістечко. 
2.10  Прибирання землі під бордюрами по вул. Калмикова. 
2.11   Фарбування стійок дорожніх знаків по вул. Бежівка,Матросова, Чкалова,   
         Шевченка, Широка, Європейська, Тургенєва, Глибоцька – 54 шт. 
2.12   Ремонт дорожніх знаків по вулиці Польова, Глибоцька, Тургенєва,  
         Головатого-8  шт.  
2. 12 Обкошування каналу Соцмістечко, дитячий майданчик по вул. Чернігівська,  
         Калмикова. 
2. 13 Очищення решіток ЗК- 22 шт. 
2.14   Щоденно прибирали закріплені території в парку: 

-дитячі майданчики, Меморіальний комплекс, АТО; 
           - чистили урни вручну- 89 шт., рекламні щити- 4 шт., стовпів-5 шт; 
           - ремонт ліхтарів-1 шт, заміна ламп-1 шт. 
           - заміна піску в дитячих пісочницях; 
           - чистка трави біля пам’ятника; 
           - чищення басейна; 
           - чищення форсунок фонтана;                 
                                                

3.  Дільниця зеленого господарства: 
3.1   Викошено зеленої зони -575 соток, по вул. К.Шлях,Соборна, Френкеля, Глібова, 

Соцмістечко сквер, Броварська, міський парк, пам’ятник Шевченка, Сквер ЗОШ
№1, РАЦС, Європейська площа, Польова, Книшовий меморіально-парковий
комплекс. 

3.2   Влаштування квітників Європейська площа, міський парк(братська моги і АТО), 
К.Шлях, Лютнева, С. Камінського, кінотеатр, Книшовий меморіально-парковий
комплекс  – 267,9м2/6943 шт.     

 3.3   Навантажено і вивезено зеленої маси – 6 тонн, гілля-8. по вул. Героїв Небесної
Сотні, Книшовий меморіально-парковий комплекс, Європейська площа, міський
парк. 

3.4  Згрібали скошену траву -70 соток Книшовий меморіально-парковий комплекс. 
4 із 6



3.5  Очищення квітників від стебля після двохрічників 38м2 міський парк, братська
могила. 

3.6  Влаштування нових газонів з додаванням рослинного грунту по вул. Бабкіна. 
3.7  Підживлення квіткових установок сурфініями. 
3.8  Прополювання квітників-31,4 м2 Книшовий меморіально-парковий

комплекс(Соняшники і братська могила).  
3.9  Догляд за живоплотом міський парк.      
3.10  Книшовий меморіально-парковий комплекс: 
         -прибирання сміття - 70 соток. 
         - поливання рослин, 
         -  хімобробка живоплоту від антихруща, 
         - прополювання при стовбурових лунок-65 шт.    
             
                                           4.  Ритуальна дільниця: 
4.0   Прибирали ритуальні майданчики, доріжки від сміття на кладовищах. 
4.1   Прибирання та вивезення сміття з кладовищ Покровська, Тургенєва -6 причепів. 
4.2 Викошено трави на території кладовища по вул. Покровська, Тургенєва, 
       мікрорайон Нестерівка -43 сотки. 
4.3  Провели 9 поховань, на кладовищі  по вул. Покровська-8 люд., Бежівка -1 люд.    
  
                                         5.   Дільниця міськсвітло:  
№ Найменування робiт i витрат Одиниця Кiлькiсть

1 Демонтаж ліхтарів зовнішнього освітлення вул. А. Солов`яненко -
5шт.,  

шт. 5 

2 Монтаж вуличного світлодіодного світильника 50-100Вт. вул. 
Будівельників -10шт., пров. Будівельників -9шт..,  

шт. 19 

3 Монтаж вуличного ліхтаря (без вартості світильника) вул. А. 
Солов`яненко -5шт.,  

шт. 5 

4 Технічне обслуговування ліхтарів вул. Дружби -2шт., вул. Байди
Вешневецького -3шт., вул. Толстого -2шт., вул. Бабкіна -2шт., вул. 
Драгоманова -2шт., вул. А. Солов`яненко -5шт., вул. С. 
Камінського -3шт.,  

шт. 28 

5 Відновлення ліхтарів зовнішнього освітлення для подальшого
використання вул. А. Солов`яненко -5шт.,  

шт. 5 

6 Заміна ламп світлодіодних 12 - 16Вт вул. Дружби -2шт.,  шт. 2 
7 Заміна ламп світлодіодних 30 - 36Вт вул. Байди Вешневецького -

3шт., вул. Толстого -2шт., вул. Бабкіна -2шт., вул. Драгоманова -
2шт., вул. Байди Вешневецького -3шт., вул. Толстого -2шт., вул. 
Бабкіна -2шт., вул. Драгоманова -2шт., вул. А. Солов`яненко -
5шт.,  

шт. 23 

8 Заміна ламп Днат 100 Вт вул. С. Камінського -3шт.,  шт. 3 
9 Заміна кронштейнів світильників вул. Будівельників -10шт., пров. 

Будівельників -9шт..,  
шт. 19 

10 Відновлення ліній електропередач (обрив та провисання проводів) 
вул. Корольова -1,5 год., вул. А. Солов`яненко -3год.,  

год. 4,5 

11 Заміна проводів СИП 2х16 вул. Корольова -40м., вул. 
Будівельників -450м., пров. Будівельників -400м., вул. А. 
Солов`яненко -180м.,  

м. 1070 

12 Монтування анкерного ізольованого затискача 2(16-25)мм вул. 
Корольова -2шт., вул. Будівельників -22шт., пров. Будівельників -
20шт.., вул. А. Солов`яненко -12шт.,  

шт. 56 

5 із 6



13 Переведення реле часу ЩУЗО 1344(вул. Голубівка), ЩУЗО-
211а (вул. Маяковського) 

шт. 2 

14 Технічне обслуговування ЩУЗО ЩУЗО-372 (Дружби), ЩУЗО-
249 (С. Камінського), ЩУЗО-344 (Європейська) 

шт. 3 

Директор КП “ВУКГ”                                     Б.С. Меташоп  

6 із 6
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