
Звіт  про виконану роботу КП «Бар-благоустрій» за 2021 рік 

 

2021 рік – став роком утворення Барської міської територіальної 

громади, після приєднання до м.Бар доєдналося 68 населених пунктів (сіл та 

селищ).  

Кожного дня проводиться масштабний комплекс робіт з благоустрою 

громади. Штат КП «Бар-благоустрій» налічує 103 працівника. 

КП «Бар-благоустрій» виконує свою діяльність по наступним 

основним напрямкам: 

- здійснення послуг (виконання робіт) по благоустрою, санітарній 

очистці та озелененню Барської ТГ, експлуатація та утримання мереж 

зовнішнього освітлення; 

- утримання кладовищ та надання ритуальних послуг; 

- збір, вивезення та переробка сміття, твердих та рідких побутових 

відходів; 

- надання послуг по управлінню багатоквартирними будинками; 

- виконання дорожніх робіт, утримання комунальних доріг та 

тротуарів, об’єктів дорожньої інфраструктури. 

1. На здійснення робіт по благоустрою, санітарній очистці, 

озелененню Барської ТГ КП «Бар-благоустрій» було використано 4,4 

млн.грн. Протягом року проводилися роботи по прибиранню вулиць від 

дорожнього змету, зимове і літнє утримання вулиць, парків, скверів. Для 

очищення вулиць та тротуарів від снігу та посипання протиожеледними 

сумішами було задіяно 5 одиниць техніки (ЗІЛ 130, ЮМЗ-6, МТЗ 892, МТЗ 

320.4, Т-16М) та використано 16 т солі та відсіву, протиожеледної суміші.  

На об’єктах благоустрою протягом року виконано роботи з утримання 

та догляду за зеленими насадженнями, квітниками та газонами на загальну 

суму 181,2 тис. грн. Проведенно роботи по кронуванню зелених насаджень та 

видаленню аварійних дерев.  



Мережі зовнішнього освітлення на території громади налічують 6960 

світлоточок та 45 точок обліку. 

На виконання робіт по утриманню та ремонту мереж зовнішнього 

освітлення протягом 2021 року було замінено лампи на енергозберігаючі в 

кількості 384 шт. та 77 світильників, додатково прокладено 2266 м.п. кабелю. 

Проведенні роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення на 3-ох 

вулицях, де раніше його не було, а саме: вул.Молодіжна, Сонячна та Польова 

протяжністю 1827 м/п, на суму 260 тис.грн. Також були завершені роботи по 

поточному ремонту зовнішнього освітлення в Луко-Барському СО 

протяжністю 500 м/п.. Відновновлено вуличне освітлення в Ходацькому СО, 

Ялтушківському СО, Гаївському СО та Гармаківському СО. Проведено 

поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в 4 старостинський округах 

(Івановецькому, Войнашівському, Журавлівському). 

На сьогодні по місті розташовано 274 контейнери для збору ТПВ та 40 

сіток для збору вторсировини для повторної переробки, налагоджено збір, 

вивіз та захоронення побутових відходів в 15 старостинських округах в яких 

розміщено 259 контейнерів для збору ТПВ та  41 сітки для збору пластику. 

В результаті ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ було зібрано, 

перевезено та захоронено 12,5 тис.м³ побутових відходів  загальною вартістю 

робіт на 2,08 млн.грн.. 

З травня місяця розпочала роботу в тестовому режимі сортувальна 

станція, що дозволило створити додаткові 8 робочих місць. З початку роботи 

робітниками пересортовано 20,2 тис.м³ побутових відходів з них 

відсортовано 16,5 т. вторсировини. 

У 2021 році на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 

місцевого бюджету було виділено та профінансовано 3,5 млн.грн. Протягом 

року комунальним підприємством було виконано: 

- поточний ремонт дорожнього покриття з застосуванням гарячого 

асфальту загальною площею 3297 м2 на суму 1,67 млн. грн. по 23-ти вулицях 

(вул.Соборна, М.Кривоноса, Буняковського, Врублевського, М.Туніка, 



М.Вовчка, провул.Коцюбинського, Шпаковича. Б.Сфорци, Заводська, 

Стельмаха, Галицьких вояків, Європейська, Арсенальна, Св.Миколая, 

Б.Хмельницького, Ю.Словацького, Каштанова, Каштанова,64, Каштанова,68, 

Каштанова,72, Святого Миколая,6,8,10, ). 

- поточний ремонт дорожнього покриття з використанням 

відфрезерованої асфальтно-бетонної холодної суміші загальною площею 

8930 м2 на суму 1,6 млн.грн. на 9-ти вулицях (вул. Є.Новолинника, 

А.Водзяновського, Чернишевського, Пушкінська, Медвецького, Воїнів 

Визволителів, Чкалова, І.Гонти, Першотравневій).  

- проведено профілювання дорожнього покриття на суму 189,8 

тис.грн. на 13 вулицях (вул.Дорошенка, вул.І.Сірка, вул.Д.Нечая, А.Моняка, 

провул.Затишний, вул.Шпаковича, вул.Довбуша, вул.Кооперативна, 

провул.Кооперативний, вул.Підвальна, вул.Новоселів, вул.Молодіжна, 

вул.Зарічна). 

- проведено поточний ремонт доріг шляхом насипання щебенево-

пісчаної сумішші в Івановецькому СО 1900 м², Мальчовецькому СО 4200 м², 

Балківському СО 350 м², Луко-Барському СО (в'їзд до кладовища) 150 м². 

Проводені роботи по нанесенню дорожньої розмітки на суму 60 

тис.грн. на 11 вулицях (вул. Героїв Майдану, Каштанова, Стельмаха, 

Соборна, В.Комарова, перехрестя Буняковського, Галицьких Вояків, 

М.Кривоноса, М.Туніка, майдан Св.Миколая, Григоровичів-Барських, 

Заводська). 

На поточний ремонт тротуару по вул.Площа Пам'яті були виділені та 

освоєні кошти в сумі 132 тис.грн. для облаштування його тротуарною 

плиткою на загальну площу 380 м².  

Також проводились роботи по очистці зливової каналізації по вул. 

Героїв Майдану та вул. Миколи Туніка довжиною 880 м/п., на суму 160 тис. 

грн. та поточний ремонт зливової каналізації по вул. Шпаковича в м. Бар 

протяжністю 130 м/п., на суму 197 тис.грн.. 



З метою покращення матеріальної бази підприємства та надання 

послуг з благоустрою Барської ТГ з міського бюджету були виділені кошти в 

сумі 2,389 млн.грн., за які була придбана спецтехніка, а саме: 

автогідропідіймач ВИПО-12 вартістю 1,237 млн.грн., трактор БІЛОРУС 892 

вартістю 0,5 млн.грн., причіп 2 ПТС-4 вартістю 0,152 млн.грн.. 


