
     

 Додаток 
до рішення виконавчого комітету

ЗВІТ
про роботу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 

екології

         У 2021 році в управлінні працювало 33 особи. З бюджету Тернопільської 
міської територіальної громади на виконання робіт та послуг було виділено 
426,02 млн. грн., в т. ч. з спецфонду - 249,54 млн. грн. та  176,48 млн. грн. з 
загального фонду. Окрім того, для реалізації деяких проектів було виділено 
760,4 млн. грн. субвенцій з державного бюджету.

У 2021 року за кошти загального фонду було виконано та оплачено 
наступні послуги:

1.Завершуються роботи з середнього-поточного ремонту вулиць 
Протасевича, Будного, Об’їзної загальною протяжністю – 8,6 км. На вказаних 
трасах відремонтовано чотири мости, встановлено сучасне вуличне освітлення, 
облаштовано нові тротуари та інше. Оплачено – 440,8 млн. грн. (кошти 
державного бюджету) та 300,0 тис. грн. (бюджет громади).

2.Завершено середньо-поточний ремонт автомобільної дороги від 
Бережанської транспортної розв’язки до виїзду на місто Львів, загальною 
протяжністю – 1.2 км.

3.  Активно виконувався поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста 
(40,9 млн. грн.): 
- завершено роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 64 вулиць 
 з використанням холодного асфальтобетону площею понад 2.6 тис.кв.м.
- проведено роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття на 147 
вулицях;
- нанесено горизонтальну дорожню розмітку (9,3тис.кв.м.– регульовані та 
нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 112,7  км – 
осьові та роздільні лінії); 
- встановлено дорожніх знаків – 321 шт.

 4. Виконано поточний ремонт – ліквідація місць розкопів та ремонт 
водоприймальних колодязів на тротуарах, міжквартальних проїздах та 
прибудинкових територіях – 3,4 млн. грн.

         5. Виконано роботи з влаштування технічних засобів регулювання 
дорожнього руху (турнікетне огородження 370 м. п.) – 835,2 тис. грн.
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6. Завершено роботи з утримання, очищення і промивання водостічних та 
дренажних мереж – 2, 1 млн. грн.

7. Виконано поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та 
шляхопроводів – 551,4 тис. грн.

8. Виконуються послуги з утримання  та поточного ремонту мереж 
зовнішнього освітлення (замінено 221 світильник, 1140 м кабеля та ін.), а також 
проведено монтаж новорічної ялинки та ілюмінації – 22,4 млн. грн.

 9. Виконуються послуги з утримання та поточного ремонту технічних 
засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) – 1,3 млн. грн. 

10. Виконано роботи з поточного ремонту та утримання  фонтанів, 
бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок – 2,4 млн. грн.

11. Виконано роботи з поточного ремонту та утримання дитячих 
майданчиків – 383,7 тис. грн.

12. Дотація КП «Тернопільводоканал» – 226,2 тис. грн.

13. Виконуються послуги з озеленення територій та утримання зелених 
насаджень – 6489,17 тис. грн.

14. Виконуються послуги з утримання вулично – дорожньої мережі 
Тернопільської міської територіальної громади - 46,8 млн. грн.

15. Виконуються послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з 
цим послуги – регулювання чисельності безпритульних  тварин та утримання 
центру стерилізації в с. Дичків – 964,34  тис. грн.

16. Виконуються послуги з утримання міських кладовищ – 4,0 млн.грн.

17. Завершено поточний ремонт підпірних стінок, сходових маршів, 
ремонт та виготовлення нових лавок. Роботи виконано на 19 об’єктах,  в тому 
числі:

- сходів на вул. Карпенка, 6 та вул.Будного,22Б, влаштування лавок з 
виготовленням та монтажем нових, проведенням їх фарбування на вул. 
Протасевича,  Сагайдачного,  майдані Волі, бульварах Т. Шевченка, С. 
Петлюри та бульварі Куліша, у скверах Митрополита А. Шептицького та Б. 
Лепкого, проспекті С. Бандери в районів Збаразького кільця, пішохідної 
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доріжки на вул. Чернівецькій, в районі церкви Пресвятої Богородиці ТМТГ в с. 
Іванківці  (в цілому використано 1,0 млн.грн).

18.Виконано середній-поточний ремонт 12 прибудинкових територій 
(Броварна,47; Малишка,25; Кривоноса,6; Макаренка,8; Бережанська,53а; 
Рєпіна,18; Манастирського,59-47; Польова,2а; Руська,18–20; Чамацька,1б; 
Новий світ,49-51; Живова,28) та одного міжквартального проїзду (Макаренка,4-
6) – 5,2 млн.грн. 

Також, за звітний період 2021 року за рахунок  коштів спеціального фонду 
виконано та оплачено наступні капітальні роботи:

1. Ремонт та реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства 
виконана на 7-ми об'єктах (10 813,2 тис. грн.):
- Ремонт-схема організації дорожнього руху на перехресті проспект С.Бандери- 
вул. Є.Коновальця-вул.Слівенська.
- Ремонт вул. Загребельної.
- Ремонт-влаштування тимчасової стоянки для легкових автомобілів на 
вул.М.Шептицького (ділянка від вул.Білогірської до вул.С.Будного).
- Ремонт-влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу 
на  перехресті вулиць М.Шептицького – Оболоня - Білогірської.
- Ремонт ділянки вул.Бічної від під'їзної дороги (вул.Центральна) до кладовища 
в с.Плесківці Тернопільської міської територіальної громади.
- Ремонт вул.Відродження (ділянка від вул.Т.Шевченка до церкви Введення 
Пресвятої Богородиці) у с.Іванківці Тернопільської міської територіальної 
громади.
 - Ремонт вулиці Київської (ділянка від вул.Генерала М.Тарнавського до 
вул.Героїв Чорнобиля) в м.Тернополі (за кошти забудовника).

Виконуються роботи ще на 2 об'єктах:
- Капітальний ремонт вул.Квітової;
-Капітальний ремонт вул.Галицької (ділянка від АТП-16127 до 
вул.Енергетичної), що є важливим кроком у вирішенні транспортної проблеми 
Тернополя, адже невдовзі практично в центрі міста з’являється нова 
транспортна артерія.

2. Капітальний ремонт тротуарів виконано на 9 об'єктах (5, 5 мнл. 
грн.):
- Капітальний ремонт тротуару та пішохідних зон поблизу житлових будинків 
за адресами вул.В.Великого,6-12.
- Капітальний ремонт- заміна покриття тротуару фігурними елементами 
мощення на вул.Л.Українки (ділянка від заїзду до  житлового будинку №18 до 
вул.Протасевича).
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- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуарів фігурними елементами 
мощення на вул.Веселій.
- Капітальний ремонт-заміна покриття тротуару фігурними елементами 
мощення на вул.Паращука від вул.Руської до вул.Танцорова (ділянка з непарної 
сторони будинків).
- Капітальний ремонт- заміна покриття тротуару фігурними елементами 
мощення на вул.Паращука від вул.Руська до вул.Танцорова (ділянка з парної 
сторони будинків) в м.Тернополі.
- Капітальний ремонт-схема організації дорожнього руху для влаштування 
пішохідного переходу на вул.Танцорова в районі житлового будинку №20.
- Капітальний ремонт тротуарів на вул.Парковій.
- Капітальний ремонт прилеглої території та під'їзду до ТОВ «Мілкіс» за 
адресою вул.Гайова,34 (кошти інвестора).
- Капітальний ремонт частини тротуару в районі ТОВ Кафе «Нептун»  за 
адресою вул. Руська, 5 (кошти інвестора).

3. Завершено роботи з капітального ремонту пішохідного моста через 
залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською.

4. Капітальний ремонт – влаштування   зупинок громадського транспорту. 
Виконувались роботи на 3 об'єктах (1301,0 тис. грн.) :     
- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху з облаштуванням 
зупинки громадського транспорту на вул. Академіка Корольова (в напрямку 
вул. В. Стуса).
- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху з влаштуванням 
додаткової зупинки громадського транспорту на вул. Текстильній (в межах  
вул. Текстильна, 30А.)
- Капітальний ремонт  – влаштування зупинки громадського транспорту на 
проспекті Злуки 4а.

5.Виконано роботи з капітального ремонту- схема організації дорожнього 
руху із влаштуванням світлофорного об’єкту на пішохідному переході на 
вул.Микулинецькій  (біля авторинку) – 907,7 тис. грн.

6. Виконано роботи з капітального ремонту - влаштування додаткового 
освітлення пішоходних переходів мікрорайонів «Дружба» та «Сонячний» (1,0 
млн. грн.)  

  
7. Капітальний ремонт вуличного освітлення, виконано:

- вул.Проектна  мікрорайону «Пронятин»;
- бульвар Вишневецького (біля житлового будинку №9), вул.Овочева (354,5 
тис. грн.);
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- вул. Ю.Словацького в районі драмтеатру ім. Т.Г.Шевченка (610,9 тис. грн.)
- Влаштування архітектурної підсвітки сходів біля фонтану «Каскад» – 1, 3 
млн. грн;
- Виконувались  роботи з капітального ремонту вуличного освітлення в 
с.Носівці та с.Городище Тернопільської міської територіальної громади.

8. Виконано роботи з капітального ремонту архітектурної підсвітки 
системи аерації Тернопільського ставу (952,7 тис. грн.)

9. Завершено роботи з заміни та капітального ремонту пожежних 
гідрантів – 292,0 тис. грн. 

10. Виконуються роботи з капітального ремонту фонтану в парку 
«Топільче» – 1, 1 млн грн.
         

11. Виконуються роботи з капітального ремонту фонтану «Квітка Терену» 
на бульварі Т.Шевченка – 712,9 тис. грн.
           

12. Виконано роботи з капітального ремонту – влаштування 
відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП – 30,3 тис. грн.  
        
          13. Встановлено в 3 квартирах  прилади обліку води малозабезпеченим 
громадянам та проведено заміну  нагрівальних приладів  в 5 квартирах 
малозабезпечених громадян  – 47,9 тис. грн.   
      

16. Перераховано кошти в поповнення статутних капіталів комунальних 
підприємств – 49,3 млн  грн. (КП «ТМТКЕ» та КП «Тернопільміськсвітло»).

Історичною подією Тернополя можна назвати будівництво нового 
дощового колектора на вул. Галицькій. Подальший розвиток міста та створення 
нових житлових мікрорайонів неможливі без ефективного водовідведення 
дощових та талих вод.  Для реалізації  цього проекту з бюджету громади 
виділено 17,1 млн. грн. та субвенції з державного бюджету – 10,4 млн.грн. На 
даний час виконано робіт на 14,3 млн.грн.

Максимально врахувавши побажання мешканців, капітально 
відремонтовано 26 прибудинкових територій та розпочато 10 (Миру, 3 
(виконано 80%), Миру,3а(проїздна частина); Миру, 4 (виконано, 50%), 
Корольова,6; Винниченка, 3; Тарнавського,26; Козацька,15; Галицька,41, 
Петлюри,2, Петлюри,4), дахів – 24 одиниці.
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Цього року завершено ремонти на 6-ти міжбудинкових проїздах (Київська, 
12; Корольова -  до ЗОШ 22; Живова – Оболоня; пр. Бандери, 86; Доріжка 15 
Квітня,35 – Куліша; бул. Д.Галицького, 16-18) та розпочато ще 1 (Живова,14-
18) - 8.17 млн грн.

Проведено капітальний ремонт 10-ти (1,4 млн. грн.) та експертне 
обстеження 96 одиниць ліфтів, оновлено із застосуванням сучасних 
високоякісних матеріалів інженерні мережі у 54 будинках та міжпанельних 
швів  у 7 будинках.

У поточному році влаштовано 33 дитячих майданчиків європейського 
взірця. Крім цього облаштовано 4 великих спортивних майданчика (Київська, 7;
Київська, 9,11,11а,11б; Золотогірська,16; Тарнавського,3) - 4,5 млн.грн.

Також, у 2021 році реалізовано 6 проектів по наступних об’єктах 
«Громадського бюджету»:
- Освітньо – інформаційний простір (вул. Чорновола, 14) -293,752 тис.грн
- Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка»  (15 
Квітня,1- – Злуки,57) - 276,25 тис. грн
 - Капітальний ремонт -влаштування дитячого майданчика на вул. Л. Українки 
27, 29, 35 – 294,07 тис. грн
- Капітальний ремонт-Освітлення вулиці Ю.Словацького – 281,783 тис. грн.
- Капітальний ремонт – влаштування згідно Проекту «Газифікація, опалення та 
благоустрій території центру стерилізації та притулку тимчасового утримання 
безпритульних тварин» у  с. Дичків (вул. Залізнична,1) – 279,857 тис.грн.
- Капітальний ремонт -влаштування  мультифункціонального  майданчика  для 
домашніх тварин у парку «Топільче» – 250,929 тис. грн.

Якість питної води є наріжним комнем у функціонуванні територіальної 
громади. 

Виконано понад 70% робіт із будівництва станції знезалізнення води та  
реконструкції насосної станції третього підйому. Це вирішить проблему 
наявності осаду заліза у нашій питній воді.

Завершено реконструкцію напірного колектора від каналізаційної насосної 
станції № 7 на вул.Галицькій до камери переключення на вул.Коновальця, де в 
ході виконання робіт прокладено та введено в експлуатацію понад 1.0 км нових 
мереж. 

У цьому році завершено реалізацію проекту «Світло без ртуті».  
Реконструйовано систему зовнішнього освітлення міста на 59 вулицях. 
Замінено біля 2 тис. ртутних ламп на нові світлодіодні світильники. Це 
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дозволить  скоротити витрати електроенергії в 5 разів та зменшити видатки на 
утримання системи зовнішнього освітлення. Передбачається економія 
споживання електроенергії для зовнішнього освітлення міста більше ніж 500 
тисяч кВт. щорічно.

Відповідно до програми модернізації систем централізованого тепло- та 
гарячого водопостачання м. Тернополя, реконструйовано котельні на вулицях 
Л. Українки, Багатій, І.Франка, Живова, Дружби та Галицькій. 
 

 У поточному році запущено в дію станцію дегазації полігону 
побутових відходів з номінальною потужністю понад 500 кіловат,  утилізовано 
близько 2.2 млн м.куб газу метану, який не потрапив в атмосферу і безпечно 
перероблений в електроенергію.

В 2021 році СКП  «Ритуальна служба» виділено та перераховано 
бюджетних коштів в  поповнення статутного капіталу на:
-  ремонт будинку трауру по  вул. Микулинецькій в сумі – 700,00 тис.грн;
- облаштування міського кладовища по вул. Бригадна в сумі – 2,5 млн.грн. 

Розроблено та впроваджено у життя 10 кроків для порятунку 
Тернопільського ставу, що саме в поточному році дали свій максимальний 
ефект і наша водойма на відміну багатьох в Україні не мала проблем з 
цвітінням води.

Впродовж 2021 року в рамках проходження багатьох загальноміських 
акцій проведено озеленення міської території та висаджено 621 дерево. Головна 
ідея таких заходів – відновлення насаджень, окремі види яких поступово 
зникають внаслідок негативного впливу глобального потепління. Серед видів 
посадкового матеріалу – рідкісні екзотичні дерева: катальпа північна, 
тюльпанове дерево, верба «Матсудана», гледичія колюча, самшит вічнозелений 
та ін. 

Крім того, КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя»  на 
утримання в належному санітарному стані парків міста та  виконання робіт з їх 
благоустрою у 2021 році із бюджету громади виділено 24,13 млн. грн. із 
загального фонду  та 7,25 млн. грн. з спецфонду.

За вказані кошти виконано:
1. Капітальний ремонт  пішохідної доріжки (Алеї Здоров`я) від проспекту 

Ст.Бандери до проспекту Злуки вздовж вул.15 квітня у парку 
«Національного відродження» в м. Тернополі – 2 085 468,78 грн.

2. Капітальний ремонт освітлення пішохідної доріжки від підвісного моста до 
Надставної церкви в парку «Топільче» - 287 072,96 грн.

3. Саджанці дерев – 44 910 грн.
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4. Оцінка впливу на довкілля – 141 000 грн.
5. Капітальний ремонт – покращення технічного та екологічного стану 

водосховища «Тернопільський став» в м.Тернополі» - 439 999 грн.
6. Косарка, щітка, напівпричіп, трактор, навантажувач – 420 000 грн.
7. Птахи – 102 000 грн.
8. Капітальний ремонт – влаштування громадського туалету в парку Здоров`я – 

55 363,45 грн.
9. Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для 

покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих 
прибережних ділянок ложа  водосховища "Тернопільський став" в 
м.Тернополі – 279 719,68 грн.

10.Капітальний ремонт спортивного майданчика (футбольне поле) в парку 
«Національного відродження»  в м.Тернополі – 139 903,58 грн.

11. Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Дружби в парку "Топільче" в м. 
Тернополі – 630 594,29 грн.

Порівняльна таблиця виконання робіт, послуг по управлінню житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології за 2020-2021 роки

2020р. 9 місяців 2020р.
9 місяців 
2021р.№ 

п/п Вид робіт, послуг та ін.

К-сть 
Оплачено 
тис. грн. К-сть

Оплачено 
тис. грн. К-сть

Оплачено, 
тис. грн.

1 Капітальний ремонт 
покрівель

28 6088,0 22 3 353,9 22 5699,05

2 Капітальний ремонт 
прибудинкових територій

36 64 812,0 33/12 43 811,0 15/8 28285,32

3 Капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових 
інженернихі мереж  

49 3741,7 39 3 070,0 43 2840,36

4 Капітальний ремонт 
міжпанельних швів

13 771,89 10 585,0 6 382,3

5 Капітальний ремонт 
фасадів та виступаючих 
конструкцій будинків

3 80,28 2 50,0 2 147,23

6 Експертне обстеження 
ліфтів

100 500,00 100 500,0 96 492,5

7
Капітальний ремонт ліфтів

20 2137,00 20 300,0 10 1413,75

8 Влаштування дитячих 
майданчиків

54 3280,59 42 1 900,0 24 1206,48

9 Влаштування спортивних 
майданчиків

7 3612,36 7 1 500,0 4 4806,0

10 Капітальний ремонт 
міжбудинкових проїздів

17 20339,11 15 24578,0 5/1 7090,98

11 Капітальний ремонт та 8 25 467,4 7 16 640,0 4 10 813,2
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реконструкція  шляхово-
мостового господарства 
міста

12 Капітальний ремонт 
вуличного освітлення 

12 815,9 6 526,0 5 1 247,2

13 Капітальний ремонт 
тротуарів

13 11 507,7 10 9 400,0 8 5 553,6

14 Поточний ремонт вулично - 
дорожньої мережі 

148 45 673,0 145 35 003,2 147 40 929,2

15 Послуги з озеленення 
територій та утримання 
зелених насаджень 

6210,00 5510,9 6489,17

16 Послуги з утримання 
вулично – дорожньої 
мережі Тернопільської 
міської територіальної 
громади 

56486,00 35153,90 46829,21

17 Послуги полювання й 
ловіння капканами та 
пов’язані з цим послуги – 
регулювання чисельності 
безпритульних тварин та 
утримання центру 
стерилізації в с. Дичків

1370,00 1031,80 964,34

18 Послуги з утримання 
міських кладовищ

4460,00 3905,00 4037,60

19 Поточний ремонт підпірних 
стінок, перил, сходів, лавок, 
огорож

14 1921,00 12 1 736,50 19 1036,54

20 Кошти витрат з міського 
фонду охорони природного 
навколишнього середовища

1425,70 963,50 468,50

Міський голова Сергій НАДАЛ


