
26. Житлово-комунальне господарство 

 

 Комунальне обслуговування міста виконують такі підприємства: ВО 

«Краснолиманська тепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», Краснолиманське 

ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», КП «Лиманська СЄЗ», КП «Лиманський 

«Зеленбуд»», ТОВ «Енергія», Краснолиманський РЕМ, Лиманська дільниця Слов’янського 

УГГ, Філія “Автодор №6” ДП “Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги 

України”. 
 Комунальне підприємство «Краснолиманська СЄЗ» утримує 237 будинків загальною 

площею 286,5 тис.м2. У аварійному стані 1 будинок, 185 будинків благоустроєні, 52 - будинки 

середнього благоустрою. Середня забезпеченість житлом одного мешканця складає 31,8 м2. В 

місті Лиман створено 4 ОСББ (2004-2016 роки). Протягом 2017 року на території Лиманської 

ОТГ ОСББ не створювались. 
 Теплопостачання міста здійснюють 42 котельні загальною потужністю 74,848 

МВт/год. З них 25 котелень працюють на газовому паливі; 17 котелень на твердому паливі. 

На балансі ВО «Краснолиманська тепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 14 

котелень; інші підприємства комунальної теплоенергетики – 1 котельня; котельні, що 

опалюють тільки об’єкти соціальної сфери, та знаходяться у них на балансі - 27 од.; котельні 

шкіл - 17 од.; лікарень – 2 од.; дитячих дошкільних закладів – 8 од. Загальна кількість котлів 

у котельнях 113 од. 
 Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні всього 29,7336 км. 

Знаходяться в аварійному стані 0,309 км теплових мереж (1,04% від загальної протяжності). 
Послуги з водопостачання та водовідведення надає Краснолиманське ВУВКГ КП 

«Компанія «Вода Донбасу». Загальна кількість водопровідних мереж – 237,07 км., 

каналізаційних мереж — 118,2 км, водопровідних насосних станцій - 3 од., каналізаційних 

насосних станцій - 15 од., каналізаційних  очисних споруд - 1 од., свердловин - 27 од.     
 Благоустроєм міста займаються КП «Лиманський «Зеленбуд»», КП «Лиманська СЄЗ», 

філія “Автодор №6” ДП “Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, 

ТОВ «Енергія», Краснолиманський РЕМ. 
 З метою поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення вимог санітарних норм 

ці підприємства проводять озеленення та максимальне збереження усіх видів насаджень, 

охорону та догляд за пам’ятниками, утриманням кладовищ, вуличного освітлення, санітарне 

очищення міста з ліквідацією несанкціонованих звалищ, поточний ремонт доріг.  
 На розвиток галузі  житлово-комунального господарства лиманської ОТГ направлено 

62574,9 тис. грн., у тому числі з державного бюджету — 4724,97 тис. грн., обласного 

бюджету — 6556,7 тис. грн., бюджету ОТГ — 50743,2 тис. грн., коштів підприємств — 550 

тис. грн. 
У 2017 році Лиманській ОТГ була надана субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 14735,3 

тис. грн.: освоєно коштів - 12489,5 тис.грн., у тому числі на розвиток житлово-комунального 

господарства - 4724,97 тис. грн. на: 
- капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман – 3650,64 тис.грн., 
- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Рубці, Лиманського району, Донецької області – 

809,7 тис.грн., 
- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с.Лозове Лиманського району (7 

вулиць) – 264,63 тис.грн.. 
 Протягом 2017 року з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 50743,2 тис. грн., у 

тому числі на: 
Житлове господарство — 12287,9 тис. грн.: 



- розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 7 об’єктів житлового 

фонду – 100,0 тис.грн.; 
- проведена експертна оцінка технічного стану 5 житлових будинків в м. Лиман – 39,5 

тис.грн.; 
- капітальний ремонт покрівлі  29 житлових будинків  —7594,8 тис. грн.; 
- заміна системи водостоку у трьох житлових будинках – 584,8 тис.грн.; 
- капітальний ремонт балконних плит двох житлових будинків —350,0 тис. грн.; 
- капітальний ремонт мережі холодного водопостачання (1 будинок) та мережі опалення у 2 

житлових будинках  —679,1 тис. грн.; 
- капітальний ремонт електрощитових 8-ми житлових будинків  —103,7 тис. грн.; 
- капітальний ремонт житлового будинку №4 по вул. Деповська м. Лиман —1441,6 тис. грн.; 
- поточний ремонт тамбурів у чотирьох житлових будинках – 182,9 тис.грн.; 
- заміна віконних блоків в 13 житлових будинках — 539,2 тис. грн.; 
- поточний ремонт 5 житлових будинків  – 432,6 тис.грн.; 
- придбання 100 приладів обліку електричної енергії для 15 житлових будинків – 41,5 тис.грн. 

та інші. 
Водопостачання — 118,8 тис. грн.: 
- капітальний ремонт системи водопроводу в сел. Нове Лиманського району Донецької 

області —104,7 тис. грн. та ін. 
Водовідведення — 985,9 тис. грн.: 
- придбано матеріалів та устаткування для утримання водяних свердловин — 532,8 тис. грн.; 
- утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ —397,5 тис. грн. та ін. 
Теплопостачання — 985,9 тис. грн.: 
- Розроблено 175 проектно-кошторисних документацій для встановлення приладів обліку 

теплової енергії —951,2 тис. грн. та ін. 
Благоустрій — 15791,6 тис. грн.: 
Дорожнє господарство — 11641,9 тис. грн. (у т.ч. обласний бюджет — 6556,7 тис. грн.): 
- придбано  та встановлено 114 дорожніх знаків – 123,9 тис. грн.; 
- поточний ремонт тротуару (525,2 м2) – 316,1 тис. грн.; 
- поточний ремонт 6 зупинок – 35,5 тис. грн.; 
- поточний ремонт доріг (6971 м2)  – 3137,2 тис. грн.; 
- виконано ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт доріг Лиманської міської ради об’єднаної 

територіальної громади” (20 доріг) –467,3 тис. грн.; 
- капітальний ремонт 24605 м2 доріг (у тому числі виконання ПКД — 467,3 тис. грн.) –   

14000 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ - 6976,1 тис. грн. з обласного бюджету — 6556,7 

тис. грн.; 
- капітальний ремонт прибудинкової території (8122 м2)  – 454,6 тис.грн. та ін. 
Зовнішнє освітлення —3995 тис. грн.: 
- зовнішнє освітлення м. Лиман, сіл та селищ – 2181,9 тис. грн.; 
- утримання зовнішнього освітлення м. Лиман, сіл та селищ —1052 тис.грн.; 
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Лиман, сіл та селищ — 711 тис.грн. 

та ін. 
Зелене господарство — 923,9 тис. грн.: 
- придбано та висаджено 565 дерев та 4800 квіткових рослин – 147,4 тис. грн.; 
- придбано 15 мотокос SHTIL, 1 високоріз, 3 бензопили SHTIL та інше обладнання  для 

організації поливу  – 327,8 тис.грн.; 
- видалено 97 аварійних дерев — 189,7 тис.грн. та ін. 
Похоронна справа — 567,2 тис. грн.: 
- утримання та благоустрій цвинтарів  – 425,7 тис. грн.; 
- встановлення огорожі на кладовищах ( виготовлено 10 ПКД) – 137,8 тис.грн. 



Санітарне очищення міста — 2219,3 тис. грн.: 
- придбано та встановлено 120 урн – 20,0 тис.грн.; 
- облаштовано 1 контейнерний майданчик – 19,2 тис.грн.; 
- збирання комунальних відходів, вивезення сміття, ліквідація 311 стихійних звалищ на 

території Лиманської ОТГ –1183,5 тис. грн.; 
- розроблена схема санітарного очищення – 192,0 тис.грн.; 
- придбано 369 баків для побутового сміття – 791,4 тис. грн. та ін. 
Майданчики — 1229,5 тис. грн.: 
- придбано та встановлено 15 дитячих ігрових майданчиків та встановлена огорожа на них – 

1185,9 тис.грн.; 
- «Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман» - розроблено проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для реконструкції та обслуговування парку ім. Кизима м. 

Лиман – 37,5 тис. грн.; 
Інші заходи — 15791,6 тис. грн.: 
- фінансова підтримка КП “Лиманська СЕЗ” (зарплата, придбання  ПММ, автозапчастин, 

розробка проектів землеустрою, придбання оргтехніки та ін.) – 2470,0 тис.грн.; 
- фінансова підтримка КП “Лиманський Зеленбуд” (зарплата штатних робітників,  розробка 

проектів землеустрою, ремонт покрівлі адмінбудівлі) – 1676,6 тис.грн.; 
- збільшення статутного капіталу КП “Лиманський Зеленбуд” (придбано техніки та 

обладнання в кількості 7 од.) – 5431,1 тис.грн.; 
- збільшення статутного капіталу КП “Лиманська СЄЗ” (придбано 2 одиниці техніки) — 

3095,0 тис.грн.; 
- придбана будівля для розташування музичної школи за адресою м.Лиман, вул.Ведя, 2а – 

2650,0 тис.грн. та ін. 
 За рахунок власних коштів ВО “Краснолиманська тепломережа” виконані роботи з 

реконструкції теплових мереж в 6 котельнях, витрати склали 550 тис. грн. 
      Лиманська дільниця Слов’янського УГГ обслуговує 308,5 км вуличних газопроводів та 

14 ГРП на території міста Лиман та населених пунктах. Газифіковано 10873 житлових 

будинків: в місті Лиман – 8874 будинків (з них 5260 – квартири державного житлового 

фонду), на території сіл та селищ – 1999 будинків. 



Виконання заходів 

щодо розвитку галузі житлово-комунального господарства Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

 

Зміст заходу 

Термін 

виконан

ня 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 

підприємств 
інших 

джерел 
обласного 

бюджету 

бюджетів міст  

і районів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Житлове господарство          

1.Проведення комплексної державної 

експертизи проектно-кошторисної 

документації на капітальні ремонти 

об’єктів ЖКГ  

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
0,0 

0,0 
- - 

0,0 

0,0 
- - 

У грудні 2017 року 

фінансування скасовано 

2.Розроблення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

житлового фонду 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
108,3 

100,0 
- - 

108,3 

100,0 
- - 

Розроблено ПКД на 7 об’єктів 

капітального ремонту житлового 

фонду 

3.Проведення експертної оцінки 

технічного стану житлових будинків в 

м. Лиман 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
48,5 

39,5 
- - 

48,5 

39,5 
- - 

Проведено експертної оцінки в 5 

житлових будинках 

4.Капітальний ремонт покрівлі  

житлових будинків  
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

8988,0 

7594,8 
- - 

8988,0 

7594,8 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 

покрівлі у 29 будинках 

5.Заміна системи водостоку у трьох 

житлових будинках 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

685,5 

584,8 
- - 

685,5 

584,8 
- - 

Замінено системи водостоку у 3 

житлових будинках 

6.Капітальний ремонт балконних плит 

житлових будинків 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

359,3 

350,0 
- - 

359,3 

350,0 
- - 

Здійснено капітальний ремонт  

балконних плит у двох 

житлових будинках 

7.Капітальний ремонт мережі 

холодного водопостачання та мережі 

опалення у житлових будинках 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
866,5 

679,1 
- - 

866,5 

679,1 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 

мережі холодного 

водопостачання в 1 житловому 

будинку та опалення у 2 

житлових будинках 

8.Капітальний ремонт електрощитових 

житлових будинків 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

103,7 

103,7 
- - 

103,7 

103,7 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 

електрощитових  у 8-ми 

будинках 

9.Капітальний ремонт житлового 

будинку №4 по вул. Деповська м. 

Лиман 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
1591,8 

1441,6 
- - 

1591,8 

1441,6 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 1 

житлового будинку 

10.Поточний ремонт тамбурів 2017 КП “Лиманська СЄЗ” 182,9 - - 182,9 - - Ремонт тамбурів в чотирьох 



житлових будинків 182,9 182,9 житлових будинках 

11.Заміна віконних блоків в житлових 

будинках 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

539,2 

539,2 
- - 

539,2 

539,2 
- - 

Замінені віконні блоки в 13 

житлових будинках 

12.Поточний ремонт житлових 

будинків (заміна засувок, 

трубопроводів, ремонт оголовків ДВК, 

під’їздів) 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
676,2 

432,6 
- - 

676,2 

432,6 
- - 

Покращення якості житла у 5 

житлових  будинках 

13.Придбання приладів обліку 

електричної енергії для житлових 

будинків  

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
100,0 

41,5 
- - 

100,0 

41,5 
- - 

Придбано 100 приладів обліку 

електричної енергії для 15 

житлових будинків 

14.Фарбування газопроводів на 

житлових будинках 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

100,0 

0,0 
- - 

100,0 

0,0 
- - Кошти не виділялись 

15.Нежитлова будівля-гуртожиток по 

вул. Студентській, 4 м. Лиман - 

реконструкція 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
8591,9 

53,9 
- - 

55,0 

53,9 
- 

8536,9 

0,0 

53,9 тис. грн. направлено на 

коригування ПКД 

16.Енергоаудит будинку №2 по вул. 

Івана Лейко 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

24,0 

24,0 
- - 

24,0 

24,0 
- - 

Здійснено енергоаудит 1 

житлового будинку 

17. На отримання сертифікатів для 

закінчених будівництвом об’єктів із 

середніми наслідками (СС2) 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 
186,4 

0,0 
- - 

186,4 

0,0 
- - 

Кошти не освоєні (роботи 

недовиконані) 

18. Поточний ремонт сходів житлового 

будинку № 4 по вул. Деповська, м. 

Лиман 
2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

100,0 

100,0 
- - 

100,0 

100,0 
- - 

Здійснено поточний ремонт 

сходів 1 житлового будинку 

19. Придбання матеріалів для 

поточного ремонту систем опалення та 

водопостачання житлових будинків в 

осінньо-зимовий період 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

20,3 

20,3 
- - 

20,3 

20,3 - - 
Покращення якості житла у 5 

житлових будинках 

20. Поточний ремонт парапетів 

житлового будинку №17 вул.К.Гасієва, 

м.Лиман 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 

60,4 

0,0 
- - 

60,4 

0,0 - - Кошти не освоєні 

Всього  
 23332,9 

12287,9 
- - 

14796,0 

12287,9 
- 

8536,9 

0,0 
 

Водопостачання  



1.Реконструкція станції знезалізнення 

підземних вод за адресою вул.Зелений 

Гай, 16а м.Красний Лиман 

2017 Краснолиманське ВУВКГ 
8579,0 

0,0 
- 

8579,0 

0,0 
- - - 

Забезпечення населення якісною 

водою, кошти не виділялись 

2.Капітальний ремонт системи 

водопроводу в сел. Нове Лиманського 

району Донецької області 

2017 
Краснолиманське ВУВКГ, 

Лиманська СЕЗ 

865,1 

104,7 
- 

760,4 

0,0 

104,7 

104,7 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 

водопроводу, витрата склали 

104,7 тис. грн. 

3.Реалізація проекту “Вузол обліку 

стоків — пров. Робочий, 24 м. Лиман 

Донецької області” 

2017 Краснолиманське ВУВКГ 
155,0 

0,0 
- 

155,0 

0,0 
- - - 

Забезпечення обліку стоків, 

кошти не виділялись 

4. Капітальний ремонт водопровідних 

мереж с. Рубці Лиманського району 

Донецької області 

2017 Лиманська СЕЗ 
3382,6 

809,7 

2000,0* 

809,7* 
- 

1382,6 

0,0 
- - 

Розпочаті роботи, використано 

809,7 тис. грн., кошти бюджету 

ОТГ не освоєні 

5. Енергоефективна схема 

водопостачання м.Лиман 
2017 

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради 

130,0 

0,0 
- - 

130,0 

0,0 
- - 

Кошти не освоєні (не достатньо 

коштів на виконання робіт) 

6. Заходи, пов’язані з поліпшенням 

питної води 
2017 Краснолиманське ВУВКГ 

 

14,1 

14,1 
- - 

14,1 

14,1 
- - 

Забезпечення населення якісною 

водою, витрати склали 14,1 тис. 

грн. 

Всього  
 13125,8 

928,5 

2000,0* 

809,7* 

9494,4 

0,0 

1631,4 

118,8 
- -  

Водовідведення 

1.Реконструкція каналізаційної мережі 2017 Краснолиманське ВУВКГ 
5500,0 

0,0 
- - - 

5500,0 

0,0 
- 

Підтримка каналізаційних 

мереж в належному стані, кошти 

не виділялись 

2.Встановлення пристрою приточно-

витяжної вентиляційної мережі на 

КНС 

2017 Краснолиманське ВУВКГ 
133,4 

0,0 
- - - 

133,4 

0,0 
- 

Встановлення пристрою 

приточно-витяжної 

вентиляційної мережі на  КНС 

Технічна та КНС №1 (очисні 

споруди), кошти не виділялись 

3.Придбання матеріалів та 

устаткування для утримання водяних 

свердловин (запорна арматура, 

автоматика ПВХ труба, насосне 

обладнання, поточний ремонт насосів, 

2017 
Краснолиманське ВУВКГ 

Лиманська СЕЗ 

662,5 

532,8 
- - 

662,5 

532,8 
- - 

Для утримання водяних 

свердловин сіл та селищ 

об’єднаної громади придбано 

матеріалів на суму 532,8 тис. 

грн. 



придбання водомірів та ін.) 

4.Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ 
2017 

Краснолиманське ВУВКГ 

Лиманська СЕЗ 

449,7 

397,5 
- - 

449,7 

397,5 
- - 

На утримання мереж 

водопостачання та каналізації 

сіл та селищ направлено 397,5 

тис. грн. 

5.Оплата спожитої електроенергії 

водяними свердловинами, що 

знаходяться в господарчому веденні 

2017 Лиманська СЕЗ 
180,2 

55,6 
- - 

180,2 

55,6 
- - 

За спожиту електроенергію  

водяними свердловинами 

направлено 55,6 тис. грн. 

6.Надання висновку щодо 

раціонального використання 

підземних вод в межах водозабору 

“Лиманська СЄЗ” 

2017 Лиманська СЕЗ 
0,0 

0,0 
- - 

0,0 

0,0 
- - 

У грудні 2017 року 

фінансування скасовано 

Всього  
 6925,8 

985,9 
- - 

1292,4 

985,9 

5633,4 

0,0 
-  

Теплопостачання  

1.Реконструкція теплових мереж з 

впровадженням труб в 

пінополіуретанивій ізоляції – 1,2 км  

2017 

ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго

” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” 

1300,0 

550,0 

 

 

- - - 

715,0 

550,0 

 

585,0 

0,0 

 

Реконструкція теплових мереж в 

6 котельнях, витрати склали 550 

тис. грн. 

 

2.Реконструкція котельні №12 по 

вул.Крупська, 7г с заміною котлів КВ-

ГМ-1,6 на 3 котла КСВа-2,5 та КСВа-

1,25 

2017 

ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго

” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” 

9000,0 

0,0 
- - - 

4950,0 

0,0 

4050,0 

0,0 

Економія природного газу 128 

тис. куб.м, кошти не виділялись 

3.Реконструкція котельні №10 по вул. 

Незалежності, 15в — заміна 

пересувної модульної котельні 

2017 

ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго

” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” 

5000,0 

0,0 
- - - 

2750,0 

0,0 

2250,0 

0,0 

Економія природного газу 79 

тис. куб.м, кошти не виділялись 

4.Реконструкція котельні №15 2017 

Згідно договору 
8592,6 

0,0 
- 

8592,6 

0,0 
- - - 

Розвиток теплового 

господарства, кошти не 

виділялись 

5.Розробка проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

котельні №10 по вул. Незалежності, 

15в 

2017 

ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго

” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” 

300,0 

0,0 
- - - 

165,0 

0,0 

135,0 

0,0 

Зменшення втрат газу шляхом 

заміни пересувної модульної 

котельні , кошти не виділялись 

6.Енергоефективна схема 

теплопостачання м. Лиман 
2017 

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради 120,0 

0,0 
- - 

120,0 

0,0 
- - 

Розвиток теплового 

господарства 



7. Фінансова підтримка ОКП 

«Донецьктеплокомуненерго» ВО 

«Краснолиманська тепломережа» 

(придбання труби в 

пінополіуретановій ізоляції діаметром 

57/125 мм) 

2017 

ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго

” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” 

31,0 

31,0 

 

- - 
31,0 

31,0 

- - 

Здійснено заміну застарілих 

трубопроводів, витрати склали 

31 тис. грн. 

8. Розробка проектно-кошторисної 

документації для встановлення 

приладів обліку теплової енергії 

2017 КП “Лиманська СЄЗ” 1101,3 

951,2 
- - 

1101,3 

951,2 

- - 
Розроблено 175 ПКД для 

встановлення приладів обліку   

9.Придбання та встановлення приладів 

обліку теплової енергії 
 КП “Лиманська СЄЗ” 1898,7 

0,0 
- - 

1898,7 

0,0 

- - Кошти не освоєні 

Всього  
 27343,6 

1532,2 
- 

8592,6 

0,0 

3151,0 

982,2 

8580,0 

550,0 

7020,0 

0,0 
 

Благоустрій 

Дорожнє господарство          

1.Придбання  та встановлення 

дорожніх знаків, придбання фарби для 

розмітки проїзної частини 

автомобільних доріг 

2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 
129,3 

123,9 
- - 

129,3 

123,9 
- - 

Придбано та встановлено 114 

знаків 

2.Поточний ремонт тротуару 2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 
316,1 

316,1 
- - 

316,1 

316,1 
- - 

Здійснено поточний ремонт 

525,2 м² тротуарів 

3.Поточний ремонт зупинок  2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 
65,0 

35,5 
- - 

65,0 

35,5 
- - 

Здійснено поточний ремонт 6 

зупинок 

4.Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам 
2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 

4050,0 

3137,2 
- - 

4050,0 

3137,2 
- - 

Здійснено поточний ремонт 

доріг — 6971 м2 

5.Виконання ПКД по об’єкту 

“Капітальний ремонт доріг Лиманської 

міської ради об’єднаної територіальної 

громади” 

2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 
616,2 

467,3 
- - 

616,2 

467,3 
- - Виготовлено ПКД на 20 доріг 

6.Капітальний ремонт дороги по  м. 

Лиман, селам та селищам (8 од.) 
2017 Згідно договору 

29084,582 

13532,8 
- 

15780,1 

6556,7 

13304,482 

6976,1 
- - 

Здійснено капітальний ремонт 

доріг  - 24605 м2  

7.Послуги з утримання доріг (зимове 

очищування, грейдерування) 
2017 

КП “Лиманський Зеленбуд” 

ф-я «Краснолиманський 

Автодор» 

399,0 

131,2 
- - 

399,0 

131,2 
- - 

На утримання доріг направлено 

131,2 тис. грн. 

8.Капітальний ремонт прибудинкової 

території 
2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 

4109,6 

4105,28987 

3650,64461* 

3650,64461* 
- 

458,95539 

454,64526 
- - 

Капітальний ремонт 8122м² 

прибудинкової території 



9.Капітальний ремонт мосту через ріку 

Сіверський Донець с.Крива Лука 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

759,7 

0,0 
- - 

759,7 

0,0 
- - Кошти не освоєні 

Всього  
 39529,482 

21849,28987 

3650,64461* 

3650,64461* 

15780,1 

6556,7 

20098,73739 

11641,94526 
   

Зовнішнє освітлення          

1.Зовнішнє освітлення м. Лиман 2017 

Краснолиманський РЕМ,  

СП «Енергозбут Донецької 

залізниці», ТОВ «Енергія» 

1490,4 

1246,0 

 

- - 

1490,4 

1246,0 

 

- - Сплачено 1246,0 тис. грн. 

2.Зовнішнє освітлення сіл та селищ 2017 

Краснолиманський РЕМ,  

СП «Енергозбут Донецької 

залізниці», ТОВ «Енергія» 

1455,6 

935,9 
- - 

1455,6 

935,9 
- - Сплачено за зовнішнє 

освітлення сіл та селищ  935,9 

тис. грн., міста — 752,0 тис. грн. 3.Утримання зовнішнього освітлення 

м. Лиман 
2017 ТОВ “Енергія” 

850,0 

752,0 
  

850,0 

752,0 
  

4.Утримання зовнішнього освітлення 

сіл та селищ 
2017 ТОВ “Енергія” 

500,0 

300,0 
- - 

500,0 

300,0 
- - Сплачено 300,0 тис. грн. 

5.Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення  сіл та селищ 
2017 КП «Лиманська СЄЗ» 

394,0 

109,8 
- - 

394,0 

109,8 
- - 

Отримано декларацію на 

початок робіт, розпочато роботи 

з капітального ремонту ліній 

зовнішнього освітлення, витрати 

склали 154,4 тис. грн. 

6.Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення  м. Лиман 
2017 Згідно договору 

1136,7 

44,6 

 

- 

1092,1 

0,0 

 

44,6 

44,6 

 

- - 

7.Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с. Лозове, с. 

Рубці 

2017 КП «Лиманська СЄЗ» 
340,0 

340,0 

264,62816* 

  264,62816* 
- 

75,37184 

75,37184 
- - 

Витрати на капітальний ремонт 

склали 340 тис. грн. 

8.Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення сіл та селищ 
2017 Згідно договору 

2795,3 

481,2 
- 

1664,8 

0,0 

1130,5 

481,2 
- - 

На капітальний ремонт 

направлено 481,2 тис. грн. 

9.Придбання приладів обліку 

електроенергії для зовнішнього 

освітлення та проведення їх 

параметризації та державної перевірки 

2017 КП «Лиманська СЄЗ» 
68,6 

0,1 
- - 

68,6 

0,1 
- - 

Придбано 1 прилад обліку 

енергії на суму 0,1 тис. грн. 

10. Поточний ремонт зовнішнього 

освітлення по вул. Одеська, Героїв 

десантників, Свободи, 

Петропавлівська, Слобожанська, 

Оборони, Миру м.Лиман 

2017 

ТОВ “Енергія” 

КП «Лиманська СЄЗ» 

50,0 

50,0 
- - 

50,0 

50,0 

- - 
Здійснено поточний ремонт 

зовнішнього освітлення по 7 

вулицям м.Лиман 

Всього  
 9080,6 

4259,6 

264,62816* 

  264,62816* 

2756,9 

0,0 

6059,07184 

3994,97184 
- -  

Зелене господарство          



1.Придбання та садіння квіткових 

рослин, насіння трави 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

198,4 

147,4 
- - 

198,4 

147,4 
- - 

Придбано та висаджено 565 

дерев, 4800 квітів 

2.Придбання газонокосарок, бензопил 

та ін., матеріалів для організації 

поливу 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

395,5 

327,8 
- - 

395,5 

327,8 
- - 

Придбано 15 мотокос SHTIL, 1 

високоріз, 3 бензопили SHTIL та 

інше обладнання на суму 327,8 

тис. грн.  

3.Інвентаризація зелених насаджень 2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

0,0 

0,0 
- - 

0,0 

0,0 
- - 

У червні 2017 року 

фінансування заходу скасовано 

4.Поточний та капітальний ремонт 

об’єктів благоустрою: зелених 

насаджень 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

756,4 

189,7 
- - 

756,4 

189,7 
- - 

Видалено 97 аварійних дерев, 

витрати склали 189,7 тис. грн. 

5.Утримання зелених насаджень 2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

259,0 

259,0 
- - 

259,0 

259,0 
- - 

На утримання зелених 

насаджень направлено 259 тис. 

грн. 

Всього  
 1609,3 

923,9 
- - 

1609,3 

923,9 
- -  

Похоронна справа          

1.Утримання кладовищ 2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

152,2 

149,1 
- - 

152,2 

149,1 
- - Покращення естетичного 

вигляду міста, витрати склали 

152,8 тис. грн.  2.Поховання безрідних громадян 2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

8,3 

3,7 
- - 

8,3 

3,7 
- - 

3.Розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земель під цвинтарями 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

580,0 

0,0 
- - 

580,0 

0,0 
- - Кошти не освоєні 

4.Благоустрій  кладовищ (придбання 

та перевезення піску, ремонт 

пам’ятників та стел, придбання вінків, 

поточний ремонт огорожі на 

кладовищах ОТГ) 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

276,6 

276,6 
- - 

276,6 

276,6 
- - 

На благоустрій кладовищ 

направлено 276,6 тис. грн. 

5.Встановлення огорожі на 

кладовищах 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

603,8 

137,8 
- - 

603,8 

137,8 
- - 

Виготовлення 10 ПКД на 

встановлення огорожі, витрати 

склали 137,8 тис. грн. 

Всього  
 1620,9 

567,2 
- - 

1620,9 

567,2 
- -  

Санітарне очищення міста          

1.Придбання та встановлення урн на 

території Лиманської ОТГ 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

20,0 

20,0 
- - 

20,0 

20,0 
- - Придбано 120 урн 



2.Облаштування контейнерних 

майданчиків 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

20,0 

19,2 
- - 

20,0 

19,2 
- - 

Облаштовано 1 контейнерний 

майданчик 

3.Збирання комунальних відходів, 

вивезення сміття, ліквідація стихійних 

звалищ на території Лиманської ОТГ 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

1400,1 

1183,5 
- - 

1400,1 

1183,5 
- - 

Покращення естетичного 

вигляду міста: ліквідовано 311, 

вивезено відходів  23301,5 м³ 

4.Розроблення схеми санітарного 

очищення Лиманської ОТГ 
2017 

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради 

300,0 

192,0 
- - 

300,0 

192,0 
- - 

Розроблено 1 схему санітарного 

очищення 

5.Придбання баків для побутового 

сміття 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

791,4 

791,4 
- - 

791,4 

791,4 
- - 

Придбано 369 баків для 

побутового сміття 

6.Утримання об’єктів благоустрою 

(обстеження дна озера Ломоносівське, 

утримання вуличного туалету) 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

15,0 

13,2 
- - 

15,0 

13,2 
- - 

На утримання об’єктів 

благоустрою направлено 13,2 

тис. грн.  

Всього  
 2546,5 

2219,3 
- - 

2546,5 

2219,3 
- -  

Майданчики          

1.Придбання, встановлення та 

облаштування  дитячих ігрових 

майданчиків та встановлення огорожі 

на них 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

1185,9 

1185,9 
- - 

1185,9 

1185,9 
- - 

Встановлено 15 дитячих ігрових 

майданчиків, встановлено 

огорожі на 9 дитячих ігрових 

майданчиках 

2.Реконструкція парку ім. Кизима 2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

4000,0 

0,0 
- - 

4000,0 

0,0 
- - Кошти не виділялись  

3.Поточний ремонт дитячих ігрових 

майданчиків на прибудинковій 

території 

2017  КП “Лиманська СЕЗ” 
52,2 

6,1 
- - 

52,2 

6,1 
- - 

На поточний ремонт дитячих 

майданчиків направлено 6,1 тис. 

грн.  

4.”Реконструкція парку ім. Кизима м. 

Лиман” - розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для реконструкції та 

обслуговування парку ім. Кизима м. 

Лиман 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

200,0 

37,5 
- - 

200,0 

37,5 
- - 

Розроблено ПКД, витрати 

склали 37,5 тис. грн.  

Всього  
 5438,1 

1229,5 
- - 

5438,1 

1229,5 
- -  

Інші заходи          



1.Фінансова  підтримка КП 

“Лиманська СЕЗ” (зарплата, 

придбання ПММ, автозапчастин, 

матеріалів для опалення, дров, 

розробка проектів землеустрою, 

придбання оргтехніки та ін.) 

2017 КП “Лиманська  СЕЗ” 
2470,0 

2470,0 
- - 

2470,0 

2470,0 
- - 

Надано фінансову підтримку 

комунальному підприємству   в 

сумі 2470,0 тис. грн. 

2.Фінансова підтримка КП 

“Лиманський Зеленбуд” (зарплата 

штатних робітників,  розробка 

проектів землеустрою, ремонт 

покрівлі адмінбудівлі) 

2017 КП “Лиманський Зеленбуд” 
1775,4 

1676,6 
- - 

1775,4 

1676,6 
- - 

Надано фінансову підтримку 

комунальному підприємству  в 

сумі 1676,6 тис. грн. 

3.Фінансова підтримка ОСББ 

“Комфорт-Театральна” (капітальний 

ремонт покрівлі, прибудинкової 

території) 

2017 КП “Лиманська  СЕЗ” 
500,0 

0,0 
- - 

500,0 

0,0 
- - Кошти не виділялись 

4.Утримання та поточний ремонт 

об’єктів благоустрою (утримання 

фонтану, поточний ремонт та 

придбання лавочок, придбання 

постерів, утримання камер відео 

спостереження) 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

364,2 

194,6 
- - 

364,2 

194,6 
- - 

На утримання та поточний 

ремонт об’єктів благоустрою 

направлено 194,6 тис. грн. 

5.Облаштування парків відпочинку, 

еко- етнопарку 
2017 Згідно договору 

10,0 

10,0 
- - 

10,0 

10,0 
- - 

Облаштовано екопарк, витрати 

склали  10,0 тис. грн. 

6.Виконання робіт, пов’язаних з 

підготуванням будинків до зими 
2017 КП “Лиманська  СЕЗ” 

0,0 

0,0 
-  

0,0 

0,0 
- - Кошти не виділялись 

7. Послуги з відлову безпритульних 

тварин 
2017 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

250,0 

249,9 
- - 

250,0 

249,9 
- - 

Відловлено 352 безпритульних 

тварин, витрати склали 249,9 

тис. грн. 

8.Збільшення статутного капіталу КП 

“Лиманський Зеленбуд”” (придбання 

косарок, автогідропідьомника, ковша,  

навантажувача, відвалу, трактора) 

2017 
 

КП “Лиманський Зеленбуд” 

5503,9 

5431,1 
- - 

5503,9 

5431,1 
- - 

Придбано обладнання та техніки 

у кількості 7 одиниць, витрати 

склали 5431,1 тис. грн. 

9.Збільшення статутного капіталу КП 

“Лиманська СЕЗ” (придбання 

трактора, автовишки, відвалу) 

2017 КП “Лиманська СЕЗ” 3098,7 

3095,0 
- - 

3098,7 

3095,0 
- - 

Придбано техніки у кількості 2 

одиниці, витрати склали 3095 

тис. грн. 

10.Придбання будівлі для 

розташування музичної школи за 

адресою м.Лиман, вул.Ведя, 2а 

2017 
Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради 
2650,0 

2650,0 
- - 

2650,0 

2650,0 
- - Придбана 1 будівля 



11. Придбання, доставка та 

встановлення новорічної ялинки 

на території м.Лиман 

2017 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

26,0 

14,4 
- - 

26,0 

14,4 
- - 

Встановлено новорічну 

ялинку, витрати склали 14,4 

тис. грн. 

Всього 
 

 16648,2 

15791,6 
- - 

16648,2 

15791,6 
- -  

Разом за Програмою 
 

 147201,182 

62574,88987 

5915,27277* 

4724,97277* 

36624,0 

6556,7 

74891,60923 

50743,2171 

14213,4 

550,0 

15556,9 

0,0 
 

*  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 



 

Виконання 

основних показників економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2016 рік звіт  за  2017 рік 
Програма  фактичне 

виконання 
Факт. виконання у % 
до Програми до 2016 року 



1 2 3 4 5 6 7 

Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-

комунальних послуг  

% 89,2 100 42,3 х х 

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням  % 88,0 96,6 93,5 х х 

у тому числі:       

рівень сплати населенням за спожиту електроенергію % ** 100,0 ** х х 

рівень сплати населенням за спожитий природний газ % ** 100,0 ** х х 

Частка застарілих і аварійних мереж – всього, 

в тому числі 

% 90,4 38,3 52,0 х х 

   водопровідно-каналізаційних % 51,7 38,0 49,0 х х 

   теплових % 2,6 3,0 3,0 х х 

Рівень втрат води у мережах  % 36,1 32,5 39,0 х х 

Кількість недержавних підприємств та площа житлового 

фонду, яку вони обслуговують* 
од./кв.м - - - - - 

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків*: 
 - - - - - 

   кількість ОСББ одиниць 4/2 8/4 4/- 50,0 100,0 
Кількість будинків в ОСББ одиниць 4/2 8/4 4/- 50,0 100,0 

Загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ кв.м 3875/1775 9822/4900 4879/- 49,7 125,9 



Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з 

утримання житла та надання комунальних послуг 

одиниць 1 1 1 100,0 100,0 

Оснащення житлових будинків приладами обліку та 

регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):* 

      

        лічильниками холодної води одиниць 113/9 113/- 113/- х х 

       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних 

житлових будинків 
% 55,1 55,1 55,1 х х 

       лічильниками гарячої води  одиниць - - - - - 

       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних 

житлових будинків 
% - - - х х 

       лічильниками теплової енергії та регуляторами  

температури 

одиниць 53/- 53/- 49/- 92,5 92,5 

      рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних 

житлових будинків 
% 22,4 22,4 20,7 х х 

Питома вага приватизованого житла в державному фонді  

(з початку приватизації)* 

% 98,5 98,4 98,4 х х 

Кількість квартир, що пустують – всього*, у т.ч. одиниць - - - - - 

комунальної власності одиниць - - - - - 

приватної власності одиниць - - - - - 

Забезпеченість житлом  одного мешканця кв.м 31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 
 

* -  у графах 3, 4, 6  інформація наростаючим підсумком  
**  інформація відсутня 
*** показник розрахований по підприємствам: 
ВО «Краснолиманська тепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», 
 Краснолиманське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», 
 КП «Лиманська служба єдиного замовника»,  
КП «Лиманський «Зеленбуд» 

 


