
Виконані капітальні роботи у сфері житлово-
комунального господарства у 2018 році



 Житловий фонд: 241 багатоквартирних будинків, в т.ч.      

4 ОСББ, загальна площа - 292 тис. м2

 Мережі - водопровідні 194 км, каналізаційні - 109 км, 

свердловин – 46; станції: водопровідно - насосних -             

3 одиниці 

та каналізаційно-насосних - 15 одиниць.

 В комунальній власності громади - 318 км асфальтових 

доріг,

 в державній власності - 333 км та 24 моста.

 Теплопостачання - 42 котельні.

Житлово-комунальне господарство
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Розвиток інфраструктури:
За 2018 рік на галузь ЖКГ виділено 76,45 млн.грн.

З бюджету ОТГ 38,1  млн.грн.

З державного 
бюджету

• Субвенція на розвиток 
інфраструктури —10 млн.грн.
 Розпорядження голови ОДА 
№548 від 04.07.2016 (залишки 
коштів) –              24,3 млн.грн.
Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту 
на сході України” - 0,35млн.грн.

Кошти ДФРР — 3,7 млн. грн.
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Розвиток інфраструктури 2018 рік:
                                                                                         

Автошляхи: млн.грн

капітальний ремонт 11 доріг 23,7

поточний ремонт 78 доріг, грейдерування, 
підсипка

5,4

Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 6 
населених пунктів

1,0

покрівель 3 житлових будинків 2,0

Придбано, встановлено та дооснащено 5 
дитячих ігрових майданчика

           
0,4
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Придбано спеціалізовану техніку для 
комунальних господарств у 2018 році 

                                                                                         

3 одиниці автобусів – 4,2 млн.грн.:
 



   Виконання капітального ремонту
  2018 покрівель у році

За рахунок місцевого бюджету було виконано 
капітальний ремонт 3 покрівель на загальну суму 

1792,246 тис.грн., а саме:

 Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №5 вул.Оборони, м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи – 605,793 тис.грн.

 Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №5а вул.Оборони, м.Лиман, в тому 
числі проектно-вишукувальні роботи – 632,339 тис.грн.

 Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №11 пр-т Щасливий, м.Лиман, в тому 
числі проектно-вишукувальні роботи – 554,114 тис.грн.











            ОБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Капітальний ремонт доріг

За рахунок місцевого бюджету у 2018 році
Назва об’єкту Кошти місцевого 

бюджету, тис.грн.

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ по 
вул.Незалежності (Фрунзе) м.Лиман (в тому числі коригування ПКД)

1393,817

Капітальний ремонт автодороги  по вул.Шевченка м.Красний Лиман (в тому числі 
коригування ПКД)

1901,416

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по вул. 1 Травня м. Лиман

509,793

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 
територіальної громади вул.К.Гасієва (ІІ та ІІІ черга) (в тому числі розробка ПКД)

4360,693

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по вул. К.Гасієва від провул.Телеграфний до 
провул.Привокзальний, м.Лиман

1395,063

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по провул. Підстепний м. Лиман

791,538

Всього 10352,32



ОБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Капітальний ремонт доріг

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році  

Назва дороги Кошти субвенції, 
тис.грн.

Кошти місцевого 
бюджету, тис.грн.

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади від 
перехрестя вул. К. Гасієва №4 до кафе "Лісовичок" 
м.Лиман

2748,388 507,700

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади по 
провул.Поштовому м.Лиман

872,444 8,427

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади по 
вул.Петропавлівська  м.Лиман

2916,705 625,330

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади по 
провул. Петропавліському м. Лиман

1211,838 2146,019

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади по 
вул.Нова с.Нове

2246,825 15,116

Всього 9996,2 3302,592



Дорога від перехрестя вул. К. Гасієва №4 до кафе 
"Лісовичок" м.Лиман







Дорога по провул.Поштовий





Дорога по вул.Петропавлівській







Дорога по провул.Петропавлівському





Дорога по вул.Нова с.Нове







ОБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Поточний ремонт доріг

За рахунок місцевого бюджету у 2018 році 

Назва об’єкту Кошти місцевого 
бюджету , тис.грн.

м.Лиман (32 вулиці) 2812,583

с.Зарічне (4 вулиці) 252,423

с.Торське (1 вулиця) 26,942

с.Закітне (4 вулиці) 101,75

с.Ямпіль (3 вулиці) 185,35

с.Терни (2 вулиці) 41,246

с.Дробишево (5 вулиць) 390,5

с.Крива Лука (3 вулиці) 82,140

с.Діброва (1 вулиця) 27,500

с.Озерне (1 вулиця) 27,500

с.Коровій Яр (3 вулиці) 165

с.Рубці (8 вулиць) 657,243

с.Рідкодуб (3 вулиці) 98

с.Нове (7 вулиць) 284,6

с.Карпівка (1 вулиця) 66

Всього 5220,152



Реалізація проекту  Громадського бюджету
У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету – 899,938 тис.грн., 

реалізовано проекти Громадського бюджету, а саме:

 «Дитячий майданчик Веселка»  (придбання матеріалів та встановлення 
майданчика на території смт.Дробишеве, придбання типової площадки 3.2 для 
встановлення майданчика ) – 90,419 тис.грн.

 «Громадський простір Криволуцький ЕТНОДВІР» (придбання матеріалів та 
облаштування комплексу громадського простору Етнодвір на території с.Крива 
Лука) – 148,284 тис.грн.

 «Розважальний ігровий комплекс Дитяче містечко» (придбання матеріалів та 
облаштування розважального ігрового комплексу по провулку Телеграфному 
м.Лиман) – 146,817 тис.грн.

 «Дитячий майданчик Щасливі діти» (придбання матеріалів, обладнання, 
доставка та встановлення дитячого майданчика на території смт.Зарічне, 
придбання обладнання для дитячого майданчика, ) – 147,170 тис.грн.

 «Будинку-40! SOS! або допоможіть зробити крок до ОСББ» - вул.Пушкіна 9а 
(поточний ремонт покрівлі, придбання матеріалів для поточного ремонту 
житлового будинку) – 92,828 тис.грн.

 Придбання вуличних тренажерів для облаштування майданчика в с.Рубці – 
115,700 тис.грн.

 «В здоровому тілі здоровий дух» (придбання обладнання для встановлення 
спортивного майданчика на території с.Новоселівка) – 57,480 тис.грн.

 Придбання елементів ігрових майданчиків – 101,240 тис.грн.



 «Громадський простір Криволуцький ЕТНОДВІР» (придбання 
матеріалів та облаштування комплексу громадського простору Етнодвір 
на території с.Крива Лука) – 148,284 тис.грн.





 «Дитячий майданчик Веселка»  (придбання матеріалів та встановлення 
майданчика на території смт.Дробишеве, придбання типової площадки 3.2 
для встановлення майданчика ) – 90,419 тис.грн.





 «Дитячий майданчик Щасливі діти» (придбання матеріалів, 
обладнання, доставка та встановлення дитячого майданчика на 
території смт.Зарічне, придбання обладнання для дитячого 
майданчика, ) – 147,170 тис.грн.





 «Будинку-40! SOS! або допоможіть зробити крок до ОСББ» - 
вул.Пушкіна 9а (поточний ремонт покрівлі, придбання матеріалів для 
поточного ремонту житлового будинку) – 92,828 тис.грн.





 Придбання вуличних тренажерів для облаштування майданчика в 
с.Рубці – 115,700 тис.грн.



Зовнішнє освітлення
У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету було виконано капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення в с.Зарічне, с.Торське, с.Олександрівка, с.Новоселівка, 
с.Шандриголове, с.Закітне на загальну суму – 973,767 тис.грн.

Виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
Назва об’єкту Кошти місцевого 

бюджету, тис.грн.

с.Зарічне (вул. 8 Марта, вул. Шевченко, вул. Новосадова, вул. Бульварна, 
вул. Челюскінців)

100,631

с.Торське (вул. Сєвєрна, пров. Сєверний, вул. Зелений Клин, вул. Нова, вул. 
Підлісна(Совхозна), вул. Мєлова, вул. Коротка, вул. Трансформаторна, вул. 
Островського, вул. Роднікова, вул. Шкільна)

320,475

с.Олександрівка (вул.Садова, вул.Шкільна, вул.Підлісна) 90,346

с.Новоселівка (вул.Червона рута, вул. Лесі Українки, вул. Вишнева, вул. 
Пушкіна, провул. Центральний, вул. Донецьких Шахтарів, вул. Хвойна, 
вул. Лісна, вул. Підлісна, вул. Курортна, вул. Українська, вул. Шевченко, 
вул. Шахтарська)

205,473

с.Шандриголове (вул.Степна, вул.Кринична, пров.Криничний, 
вул.Гутченко, пров.Гутченко, вул.Красна Зоря)

133,400

с.Закітне (вул. Ємченка, вул. Тупікова, вул. Крутового, вул. Широка 
(Комсомольська), вул. Харківська, вул. Кринична (Чапаєва), вул. 
Черемушки, вул. Кооперативна)

123,440

Всього 973,767





Капітальний ремонт водопровідних мереж

За рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку у 2018 році було виконано капітальний ремонт 

системи водопроводу у с.Нове

Назва об’єкту Кошти ДФРР, 
тис.грн.

Кошти місцевого 
бюджету, 
тис.грн.

Капітальний ремонт 
системи водопроводу у 

с.Нове

3609,314 1621,575











Придбання квартир у комунальну власність

Згідно розпорядження КМУ від 05.12.2018 №927-р «Про 
розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, 
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України» Лиманській ОТГ було виділено 350,0 тис.грн. 
на придбання 2 квартир.
З місцевого бюджету було виділено 350,0 тис.грн. для 
придбання 2 квартир для надання в тимчасове користування 
ВПО.
Отже, до комунальної власності Лиманської ОТГ було 
придбано:
 1 двокімнатна квартира - загальна вартість 290,0 тис.грн. 

(145,0 тис.грн. – кошти субвенції, 145,0 – кошти місцевого 
бюджету) 

 1 трикімнатна квартира -  загальна вартість 323,789 
тис.грн. (161,89450 тис.грн. – кошти субвенції, 161,89450 
тис.грн. – кошти місцевого бюджету)





Придбано 12 квартир
для дітей-сиріт — 3,4 млн.грн.

з обласного бюджету — 1,7 млн.грн.

з місцевого бюджету — 1,7 млн.грн.



ОБ’ЄКТИ благоустрою
Встановлення дитячих майданчиків

У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету було 
встановлено дитячі майданчики в с.Рубці, с. Старий 
Караван, с. Липове, с. Іванівка, м. Лиман вул. Пушкіна  на 
загальну суму – 247,005 тис.грн.

Назва об’єкту Кошти місцевого 
бюджету , тис.грн.

м.Лиман вул. Пушкіна 25,310

с. Рубці (тренажери, 
огорожа)

145,765

с. Старий Караван 25,310

с. Липове 25,310

с. Іванівка 25,310





За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій у 2018 році, згідно п. 26 розділу прикінцеві 

положення ЗУ “ Про державний бюджет” залишки коштів 
перенесено на 2019 рік

Назва Кошти субвенції, 
тис.грн.

Бульдозер Б10М

Трактор МТЗ 82.1 з фронтальним 
навантажувачем та відвалом

2500,00

604,600







Пріоритетні напрямки 
розвитку житлово-

комунального господарства
на 2019 рік,

 які передбачено програмою



Автошляхи: млн.грн

капітальний ремонт 5 доріг 10,0

поточний ремонт доріг, грейдерування, 
підсипка

8,0

Капітальний ремонт 

тротуарів 1,6

покрівель 6 житлових будинків 1,8

Утримання мереж зовнішнього 
освітлення

     4,3     
               
               

     

На розвиток та утримання ЖКГ у 
2019 році заплановано 31 млн.грн.



                    
            Капітальний ремонт покрівель в житлових

           багатоповерхових будинках,
           за рахунок місцевого бюджету на суму 1278,176 

тис.грн.
Назва об’єкту Кошти, 

тис.грн.

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №2 пров.Восточний,м.Лиман, в тому 
числі коригування ПКД

195.118

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №4 пров.Восточний,м.Лиман, в тому 
числі коригування ПКД

194.797

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №6 пров.Восточний,м.Лиман, в тому 
числі коригування ПКД

195.118

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №16 вул.Студентська,м.Лиман, в тому 
числі коригування ПКД

351.673

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку №15 вул.К.Гасієва,м.Лиман, в тому 
числі коригування ПКД

341.47



Капітальний ремонт доріг комунальної 
власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на суму 9093,612 тис.грн

Назва об’єкту Кошти, 
тис.грн.

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської 
об'єднаної територіальної громади по вул.Лугова с.Шандриголове

3071.777

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської 
об'єднаної територіальної громади по вул.Поштова м.Лиман

1654.651

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської 
об'єднаної територіальної громади по провул.Героїв десантників 
м.Лиман

1670.286

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської 
об'єднаної територіальної громади по вул.Перемоги с.Зарічне

1709.281

Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської 
об'єднаної територіальної громади по провул.Торговий м.Лиман

987.617



Капітальний ремонт системи 
опалення та холодного 

водопостачання 

Назва об’єкту Кошти, 
тис.грн.

Капітальний ремонт системи опалення та холодного 
водопостачання житлового будинку №9а, вул.Оборони, м.Лиман, в 
тому числі коригування ПКД

521.824



Капітальний ремонт тротуару с. Рубці, парк (від ЦБК до ЗОШ 654,768

Капітальний ремонт тротуарів на 
території Лиманської ОТГ на суму 

 1474,726 тис.грн.

Капітальний ремонт тротуару с. Рубці, парк (від 
ЦБК до ЗОШ)

Капітальний ремонт тротуару м. Лиман вул. 
Грушевського

654,768

819,958



Розробка проектно-кошторисної документації 
та коригування існуючих ПКД капітальних 
ремонтів доріг

906,388

Розробка проектно-кошторисної 
документації



Напрямки ЖКГ,
які потребують 

фінансування у 2019 році



 Реконструкція нежитлової будівлі-гуртожитку 28289,10

 «Будівництво торгівельних рядів в с. Нове, с.Рубці, 
с.Лозове, с. Дробишево, с. Новоселівка, с. Терни

2370,00

 Створення громадського пляжу с. Рубці, с.Яцьківка, 
с.Ямпіль

200,00

 Капітальний ремонт доріг і споруд, розташованих на них 21482,20

 Капітальний ремонт автобусних зупинок 500,00

 Капітальний ремонт тротуарів у місті Лиман, с.Рубці, 
с.Зарічне

4800,00

 Капітальний ремонт прибудинкової території в м.Лиман 4928,00

 Придбання комунальної техніки 12900,00

 Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман 6242,19

 Назва Об’єкту Вартість, 
тис.грн



 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 3000,00

 Капітальний ремонт фасадів житлових будинків 
міста  Лиман

1100,00

 Реконструкція теплових пунктів з встановленням 
теплових лічильників в житлових будинках міста 

Лиман

26000,00

 Реконструкція вуличного освітлення з 
використанням інноваційних енергоефективних 

заходів ВДЕ (енергія сонця) по місту Лиман

500,00

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення 
на території Лиманської ОТГ

1000,00

 Будівництво водопроводу в с.Дробишеве 3000,00

 Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. 
Лиман

18000,00

 Капітальний ремонт мережі водопостачання в 
селах та селищах

31364,36
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