
Звіт про роботу БПКП «Господар» за 2018 рік 

 
За звітній період 2018р. працівниками підприємства на території міста 

проведено ряд робіт по утриманні ,експлуатації доріг місцевого значення, 

благоустрою, та до червня місяця обслуговуванню житлового фонду, що є для 

безпечної життєдіяльності населення в м. Бережани. 

Дороги та тротуари. 

Зокрема ямковий ремонт асфальтобетонною сумішшю вулиць міста, а 

саме частково вул. Шевченка, Л. Українки, по всій протяжності вулиць 

Академічна, Вірменська, Привокзальна, Лепких, Чайковського, вул. Руська від 

перехрестку вул. Шевченка до перехрестку вул. Вірменська – закуплено 

асфальтобетонної суміші на суму 193.1 тис. грн, що склало 84 тони і 

відремонтовано близько 700 кв. м. площі. 

Для виконання робіт по поточному ремонті були задіяні виключно   

транспортні засоби підприємства, мається на увазі перевезення асфальту 

автомобілем, для ущільнення був задіяний каток, а також транспортна одиниця, 

для підвезення інструменту, смоляної суміші і т.п.. 

Вище вказані роботи проводились з квітня по листопад місяць 2018р. 

Одночасно проводились роботи по ремонту окремих ділянок вулиць з 

суцільним покриттям, таким чином підрядною організацією «Шляховик» смт. 

Козова  виконано роботи на суму 710,3 тис. грн. по вулицях 

Л. Українки, від моста через річку «Золота липа» до з\д мосту, вул. 

Валова від ж\б № 10 до перехрестку вулиць Валова – С. Стрільців, вул. 

Шевченка до колишніх виробничих цехів РайСТ. 

Підприємством «Інвестбуд» по вул. Шевченка на дільниці дороги від 

перехрестку вулиць Валова – Шевченка до адміністративного будинку УГЕЕ, 

виконано роботи по ремонту на суму 262,00 тис. грн.. 

Виконано роботи по нанесенню розмітки «Пішохідний перехід» в 

кількості 21 шт. на суму 7,4 тис. грн. 

Закуплено та встановлено нових дорожніх знаків на суму 18,3 тис. грн., 

що забезпечило розв’язку руху транспортних засобів, пішохідних переходів 

через вулиці з інтенсивним рухом транспорту. Відремонтовано ,поновлено 

існуючі дорожні знаки, в кількості – 28 шт. 

Для прогортання снігу є такі транспортні засоби ,як автомобіль ЗІЛ-130 і 

трактори Т-16, МТЗ-82.1, та відновлено трактор ЮМЗ- 6 . 

Закуплено підсипаючих матеріалів ; 

 Пісок – 250 тон, на суму – 30,5 тис. грн; 

 Шлак – 70 тон , на суму – 10,8 тис. грн; 

 Сіль -   18 тон  , на суму -  24,8 тис. грн. 

Протибуксуючі матеріали розвезено по аварійно небезпечних ділянках 

вулиць, а також по вулицях міста.  

Підрядним підприємством «Новий крок» проведено поточний тротуарів; 

 Вул. Руська – на суму - 195,1 тис .грн. 

 Банкова – на суму – 78,4 тис .грн. 

 Пл. Ринок – на суму – 195,00 тис. грн 

Вулиці, які мають покриття щебенем, проведено ремонт, зокрема; 



 вул. Червона, Депутатська, Гоголя, Кобилянської, Монастирського, 

Хатки, Грушевського, 8-березня, Крушельницької, Загороди, Львівська. 

А також влаштування доріг по міських кладовищах – закуплено 

матеріалу ; 

 щебінь з Підвисоцького заводу будівельних матеріалів на суму -

20,5тис.грн;  

 ФОП Бернатович на суму - 22,00 тис. грн.. 

Прочищено русло річки «Золота Липа» . По вул. Б .Хмельницького 

проведено очищення водовідвідної канави протяжністю  395 м\п.,  де затрачено 

110 тис. грн. і вивезено 850 куб.м. наносів. 

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища санітарного 

стану міста транспортними засобами підприємства надавалась допомога в 

ліквідації незаконних стихійних сміттєзвалищ, очищенні контейнерних 

площадок і ливеневих колодязів, не одноразово на протязі звітного періоду. 

Також працівниками МКП «Господар» постійно проводиться 

прибирання,  міських кладовищ. Зокрема проведено поточний ремонт огорожі, 

з виконанням робіт по оштукатуренню  окремими місцями побілкою, а також 

поточний ремонт могил воїнам Великої Вітчизняної Війни, могили УПА, С. 

Стрільців. 

Працівниками  підприємства постійно проводились роботи по вирізці 

кущів, самосадів в весняно-літній період  обкошування  доріг, могил і т.п.. 

Працівниками міських кладовищ проводиться копка могил. 

  

Благоустрій 
Протягом звітного 2018р. – додатково освітлено вулиці міста такі, як 

Раївська, Львівська, Сонячна, Топольна, Корольова, Академічна, Панаса 

Мирного, Кошова, Червона, Шевченка. По вулицях Ковпака, Підгірна, 

Нахімова, протягнуто – нові лінії. Виготовлено та встановлено 122 кронштейни 

під встановлення ліхтарів, проведено реконструкцію ліхтарів під 

енергозберігаючі лампочки. 

Відреставровано та встановлено старі ліхтарі вул. освітлення в кількості 

45 шт. 

В наслідок перевантаження ліній вул. освітлення втсановлено додаткові 

щити управління в кількості – 4шт, на суму 13200 тис. грн.     

Закуплено і частково замінено   енергозберігаючі LED-лампочки в 

кількості 420 шт. на суму 52,5 тис. грн.. 

Лі[тар вул. – 57 шт. – 21,2 тис. грн.  

Таймер часу – 6 шт. – 4,2 тис. грн. 

Контактор – 3 шт. – 1,2 тис. грн. 

Кабель АВВГ – 300 м\п - 1,5 тис. грн.  

Кабель СІП – 1600 м\п – 16,00 тис. грн. 

Лічильник – 1 шт. – 1,3 тис. грн. 

Опори – 11 шт. – 22,00 тис. грн. 

По підготовці відкриття пам’ятника «Небесної Сотні», було проведено 

ряд робіт, а саме ; 

 По проведенню благоустрою території; 



 Встановлення лавок – 4шт – 8,00 тис. грн. 

 Встановлення опор під ліхтарі – 8шт – 24,8 тис. грн 

 Прожектор для підсвічування пам’ятника – 1 шт. – 6,48 тис. грн. та 

ряд інших робіт. 

У відповідності до графіку планово-попереджувальних ремонтів 

проведено поточний ремонт щитів керування вуличним освітленням ,підтяжка 

дротів, ліквідація обривів, реконструкція ліхтарів, та переоснащення під 

енергозберігаючі лампочки, обрізання гілля  дерев під лініями та ряд інших 

робіт пов’язаних з експлуатацією вул. освітлення. 

До святкування Дня Незалежності України, та Дня міста в парку «Стара 

Фортеця», проведені роботи по облаштуванню сцени та благоустрою прилеглої 

території.  

До святкування новорічних та різдвяних свят на пл. Ринок встановлено 

новорічну ялинку, яка прикрашалась працівниками підприємства та 

прокладання гірлянд по деревах для ілюмінаційного освітлення, було закуплено 

світлодіодні гірлянди – 30 шт. на суму 31,8 тис. грн., а також кольорові LED 

лампочки в кількості 60 шт., на суму 1995 грн.. 

Працівниками підприємства проведено обрізання дерев з формуванням 

крони по вул. Рогатинська, Шевченка, Лепких, Привокзальна, видалення 

окремих аварійно-небезпечних дерев на території міста, в парку «Над 

Потоком». 

Не одноразово на протязі року починаючи з весняного періоду 

проводилось очищення дорожнього полотна від наносів, які утворились в 

наслідок зливних дощів.  

 

 

 

 

Директор БМКП «Господар»                             М.С. ХОМЕЦЬКИЙ 


