
Звіт 
Про роботу міського голови у 2017 році 



Промисловість 

реалізовано промислової 
продукції на суму 
2 029 057,92тис.грн 

сплачено податків до 
бюджетів усіх рівнів 59 
995,916 тис.гривень. 

Розподіл ПДФО 

Районний, обласний та 
державний бюджет у 
співвідношенні 60%:15%:25%. 



Бюджет 

26624,2 

4609,3 

Доходи міського бюджету, тис.грн. 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 



Бюджет. Фінансове забезпечення 
розвитку міста 
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Житлово-комунальне господарство 

• надано фінансову допомогу КП 
«МКГ» на санітарну очистку міста 
та вивезення сміття з вулиць та 
міського кладовища, а також 
інші видатки на загальну суму 
1622,13 тис.грн 

Зроблено 

• Проведено три семінари 
для членів ОСББ та 
активних мешканців, які 
бажають взяти на себе 
обов’язки із управління 
будинками. Створено 4 
ОСББ. 

Зроблено 



Водопостачання та водовідведення 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу на 
вул.Шевченка –  909 м.п. труби, та заміна врізок 
абонентів в рамках виконання робіт. ТзОВ «Гал 

ІО» (951,143 тис.грн.) 

Капітальний ремонт ділянки 
водопроводу по вул.Яворницького, 
Гоголя,  Мартовича 189,71тис.грн. 



Водопостачання та водовідведення 

Будівництво ливненої 
каналізації на 
вул.В.Івасюка  

107,523тис.грн 

Каналізування 
житлових мікрорайонів 

м.Городок,  V етап, 
вул.Підгір’я, 
Дорошенка, 

Сагайдачного, 
Шашкевича, Хоткевича, 
Т.Шевченка, Окружна, 

Галицька, Коновальця – 
113,35тис.грн. 

Каналізування житлових 
будинків на 

вул.Винниченка   
1км.017м труби 200мл., 

напірний колектор Ø63  -
162м. 

ПП «Берлин Престижбуд» 
1326,107 тис.грн.(в т.ч. 

внесок громади 
61,426тис.грн.) 



Водопостачання та водовідведення 
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Водопостачання та водовідведення 

КП «Городоцьке ВКГ» 

Капітальний ремонт 
магістрального 

водогону Будзень II-
Городок на ділянці 

від ПК 40-16 до 
ПК52+35»  

(454 м.п. Ø 200 мм) 
581,312 тис.грн 



Водопостачання та водовідведення 

• Замінено 36 м.п водогону 
Будзень ІІ-Городок 
Ø200мм встановлено 
регулятор тиску, та 4 
засувки на суму 100,0тис.грн 

Зроблено 

• Обладнано ВНС 

• вул. Авіаційна автоматичною 
шафою керування насосом 
підкачки води, на суму 
79,981тис.грн  

• Економія електроенергії 6,5 
тис.грн в місяць, фонду 
оплати праці 20тис.грн. в 
місяць. 

Зроблено 



Водопостачання та водовідведення 

• Ремонт системи аерації 
і повітродувок очисних 
споруд: аератори і 
повітроподаючий стояк 

•  119,366тис.грн 

Зроблено 

• Роботи по очищенню 
біоставків на міських 

очисних спорудах 

•  49,99тис.грн 

Зроблено 



Завдання на 2018 рік 

Активізація роботи по обліку води 

Будівництво водопроводу по вул.Чорновола 

Будівництво водопроводу кварталу індивідуальної забудови в мікрорайоні «Підгай» 

Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул.Чайківського 

Продовження робіт по капітальному ремонту ділянки водопроводу на вул.Яворницького, 
Гоголя, Мартовича 

Виготовлення ПКД на Будівництво водопроводу по вул.Стасюка, Огієнка, Озаркевича 

Продовження робіт по будівництву мережі водопроводу в кварталі індивідуальної забудови 
(вул. Маковея, Самчука, О.Басараб, Н.Кобринської, О.Кобилянської, К.Левицького) 



Завдання на 2018 рік 
Будівництво каналізаційної мережі на проїзді від вул.Підгір’я-Сагайдачного-
Хоткевича 

Будівництво каналізаційних мереж по вул.Чорновола (в т.ч. ПКД) 

Будівництво побутової каналізації по вул.І.Франка, Калнишевського (в т.ч. ПКД) 

Виготовлення ПКД на виконання робіт по влаштуванню осушувальних систем на 
вул.Галицькій, Г.Хоткевича, частини вул.Т.Шевченка в м.Городок 

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт напірного колектора каналізації від КНС 
на вул.Комарнівська до очисних споруд в м.Городок 

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт ділянок напірного колектора каналізації 
від КНС на вул.Коновальця в м.Городок 

Будівництво побутової каналізації до багатоквартирних житлових будинків на 
вул.Перемишльська та вул.Стуса, 10. 



Вуличне освітлення 

Буде змонтовано 
у 2018 році 

8,307км. 

Протяжність 
мереж ≈50км. 

Змонтовано у 
2017 році  

8,14 км. 

Реконструкція 
6,7км. 129 LED 
світильників 

Поточний ремонт 
1,44км. 74 LED 

світильники 

Змонтовано у 
2016 році 

 5,99км. 

Реконструкція 
5,12 км. 50 LED, 

72 натрій 

Поточний ремонт 
0,871 м. 



Вуличне освітлення 
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Вуличне освітлення 

• Реконструкція вуличного освітлення по вул. Валова, Нижні Пасіки, 
Гоголя, Мартовича, Яворницького в м.Городок – 374,84 тис.грн 

• Реконструкція вуличного освітлення по вул. Огієнка, Стасюка, 
Озаркевича в м.Городок – 399,577 тис.грн 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Скітник м.Городок – 
355,761 тис.грн. 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Заводська – 
130,683тис.грн.; 

• поточний ремонт вуличного освітлення вулиць міста   442,101тис. 
грн. 

 



Вуличне освітлення 

• Виготовлено ПКД на 
«Електропостачання 
кварталу комплексної 
забудови по вул. Героїв 
Крут м.Городок, 
Львівської області»  
42,896 тис.грн. 

Зроблено 

• Виготовлено ПКД на 
«Електропостачання 
кварталу комплексної 
забудови по К4 в районі 
вул. В.Чорновола-
Артищівська-Підгір’я 
м.Городок Львівської 
області» 

•  49,301тис.грн 

Зроблено 

• встановлено пристрій 
компенсації реактивної 
електроенергії в системі 
пульт керування 
вуличного освітлення 
ТП-28 
(вул.В.Чорновола) 
вартістю 17,713тис.грн, 
що дає змогу зменшити 
оплату за використану 
електроенергію до              
4 тис.грн. впродовж 
одного місяця 

Зроблено 



Завдання на 2018 рік 

Участь в обласному конкурсі мікропроектів: 

• Реконструкція вуличного освітлення на ділянці від 
вул.Перемишльська до вул.Заводська, 14; 

• Реконструкція вуличного освітлення вул.О.Довбуша, Д.Вергуна, 
Артищівська; 

• Реконструкція вуличного освітлення вул.М.Лисенка, Р.Шухевича, 
В.Будзановського, М.Тарнавського; 

• Реконструкція вуличного освітлення вул.Г.Кірпи, І.Вишенського; 

• Реконструкція вуличного освітлення вул.П.Григоренка, 
Д.Данилишина, Садова, Нова, В.Біласа; 

Поточний ремонт вуличного освітлення міста із 
переходом на енергоощадні LED світильники 



Дорожнє господарство  

ТзОВ «Гарандспецбуд ЛТД» 

Капітальний 
ремонт міської 

дороги по         

 вул. Лесі Українки 

дорожнє покриття – 
3349м2 ,  

тротуари – 1053 м2 

2666,59 тис.грн.    



Дорожнє господарство  

ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» 

Капітальний ремонт 
міської дороги по  

вул. Яворівська  
дорожнє покриття – 

3761м2 ,  
тротуари – 479м2 

1945,334тис.грн   



Дорожнє господарство 

ТзОВ «Тройдбуд» 

Капітальний ремонт 
міської дороги на 

вул. Коцюбинського 

 255,049 тис. грн. 



Дорожнє господарство 

ФОП Садов’як Т.М. 

Поточний ремонт 
тротуару на 

вул.Коцюбинського 



Дорожнє господарство 

ТзОВ «Тройдбуд» 

Поточний ремонт 
площі від 

вул.Коцюбинського 
(поліклініка) 



Дорожнє господарство  

ТзОВ «Тройдбуд» 

Капітальний 
ремонт міської 

дороги на  

вул. Ів.Франка – 
1008,322тис.грн 



Дорожнє господарство 

ТзОВ «Тройдбуд» 

Капітальний ремонт 
тротуару по вул. 

Скітник 

  640,063 тис.грн 



Дорожнє господарство 

ФОП Паращич Р.В. 

Поточний 
ремонт частини 

тротуару по 
вул.І.Франка 



Дорожнє господарство 

ФОП Садов’як Т.М. 

Поточний ремонт 
частини тротуару по 

вул.Шевченка 



Дорожнє господарство 

Поточний ремонт площі 
вул.Перемишльська 

Улаштування пішохідного проходу 
між  

вул. Мазепи до вул.Чорновола 
навпроти Городоцького НВК №5 



Дорожнє господарство 

ФОП Садов’як Т.М. 

Поточний ремонт 
внутрішньокварта
льного проїзду на 
вул.Львівська, 92в 

199,992тис.грн 



Дорожнє господарство 

Поточний ремонт 
пішохідного 

проходу з 
вул.Перемишльська 

на вул.І.Франка 



Дорожнє господарство 

ТзОВ «Тройдбуд» 

Капітальний ремонт 
заїзду між 

житловими 
будинками по        

вул. В.Чорновола, 10-
14 



Дорожнє господарство 

Поточний ремонт 
ділянок пішохідної 
доріжки біля 
багатоквартирного 
житлового будинку 
№117, 118 на 
вул.Авіаційна 

Поточний ремонт 
ділянок пішохідної 
доріжки біля початкової 
школи та від житлового 
будинку №118 до 
автобусної зупинки на 
вул.Авіаційна 

Поточний ремонт 
внутрішньоквартального 
проїзду на вул.Авіаційна 
від будинку № 53 до 
будинку №118 

 



Завдання на 2018 рік 
Капітальний ремонт доріг вулиць: Валова, Яворницького, Артищівська, Шевченка, Січових 
Стрільців; 

Продовження капітального ремонту дороги вулиці Коцюбинського, Я.Мудрого 

Продовження виконання робіт по капітальному ремонту тротуару по вул.Скітник  

Продовження виконання робіт по капітальному ремонту заїзду між багатоквартирними 
житловими будинками по вул. Чорновола, 10-14. 

Облаштування пішохідних доріжок на міському кладовищі з використанням бруківки 

Поточний ремонт вулиць міста (Артищівська, Григоренка, Підгір’я, Сагайдачного, Стасюка, Чорновола, 
С.Бандери, Підгай, Сонячна, Павлика, В.Івасюка, Коротка, І.Франка, Галицька, Коцюбинського, Озаркевича, 
Калнишевського, Маковея-Черемшини, Симоненка, Запорізької Січі) 

Поточний ремонт проїздів: вул.Підгір’я-Хоткевича, вул.Я.Мудрого-Будзановського, вул.Підгір’я-Галицька, 
вул.Авіаційна 88-96, від вул.Львівська, від вул.Джерельна (навпроти пекарні, буд.64-80) 

Капітальний ремонт пішохідного переходу і прилеглої території вул.Перемишльська (озеро 
Грабове, магазин “Електромайстер”) 

Поточний ремонт проходу між нежитловими будівлями (рестораном та універмагом) з 
вул.Франка на вул.Перемишльську 

Виготовлення ПКД на: капітальний ремонт міських доріг вул.Винниченка, Незалежності, 
капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів на вул.Авіаційна. 



Управління комунальним майном 

Відведено в комунальну власність територіальної 
громади м.Городка в особі Городоцької міської 

ради 8 земельних ділянок 

0,4310 га на вул. 
Підгай, 51-а для 
обслуговування 

спортивно-
оздоровчого 
комплексу 
«Підгай» 

0,0920 га на 
вул. Львівській, 

729 для 
обслуговування 

Народного 
Дому 

«Довжанка» 

0,0608 га на 
вул. Ів.Франка 

для 
обслуговування 

продуктового 
ринку 

0,0073 га на 
вул. Ів.Франка 

для 
обслуговування 

нежитлової 
будівлі 



Управління комунальним майном 

Відведено в комунальну власність територіальної 
громади м.Городка в особі Городоцької міської 

ради 8 земельних ділянок 

0,6438 га на вул. 
Зарицького, 32 

для будівництва 
дитячого 

дошкільного 
закладу 

 0,4197 га на 
вул. Чорновола 
для створення 

парку «800-
річчя 

м.Городка» 

0,0341 га на вул. 
Чорновола, 2 

для 
обслуговування 

нежитлової 
будівлі, контори 
КП «Городоцьке 

ВКГ» 

0,2931 га на вул. 
Чорновола, 10-а 

для 
обслуговування 

нежитлових 
будівель КП 

«Міське 
комунальне 

господарство» 



Управління комунальним майном 

Розроблено детальні плани території по 
об’єктах 

для організації 
кварталу 

індивідуальної 
житлової 

забудови в 
мікрорайоні 

вулиць 
Будзановського-

Стасюка-
Озаркевича  

для 
облаштування 
алеї пам’яті та 
автостоянки на 

вул. Січових 
Стрільців 

для 
обслуговування 

нежитлової 
будівлі 

неврологічного 
відділення 

Городоцької ЦРЛ 
на 

вул.Я.Мудрого, 2 

для будівництва 
кварталу садових 

будинків для 
учасників АТО за 

межами 
населеного 

пункту м.Городка 

для 
обслуговування 

складських 
приміщень на 

вул. Авіаційній, 
123, 124 



Управління комунальним майном  
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Інвентаризація земель 

Проведено інвентаризацію 5151 земельних ділянок           

Створено карти розташування земельних ділянок і адресних номерів.  

Проводиться подальший пошук незареєстрованих земельних ділянок, та не наданих у 
користування 

 

2504 

780 
492 

1375 

Землі за цільовим 
призначенням ОЖБ 

ОСГ 

ПАЙ 

Інші 



Управління комунальним майном 

• Продаж права оренди для багатоквартирного 
житлового будівництва 

Артищівська, 29 

 0,9902 га 

• Продаж права оренди для багатоквартирного 
житлового будівництва 

Зарицького, 31 

 1,3243 га 

• Продаж земельної ділянки для Будівництва та 
обслуговування спортивно-одоровчого комплексу 
і спортивних майданчиків  

Григоренка, 21  

0,3681 га 

• Продаж земельної ділянки для будівництво та 
обслуговування ринку с/г продукції із торговими 
павільйонами, адмінблоком та лабораторією 

Чорновола, 8-к  

0,2794 га 

• Продаж земельної ділянки під будівництво та 
обслуговування складських приміщень 

В.Івасюка 

0,4200 га 

• Продаж земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування логістичного центру 

Вул.Панаса Мирного 

4,9609 га 

• Чорновола, 18 - 5033,3 м2, 4 поверхи, площа 
земельної ділянки - 0,9965 га 

Торгово-розважальний комплекс 
(нежитлова будівля , незавершене 

будівництво) 



• Впродовж року рішенням сесії учасникам АТО надано у 
приватну власність 2 земельні ділянки для 
індивідуального житлового будівництва: 

• Собешкевичу І.П. – площею 0,0600 га на вул. Вергуна, 24; 

• Равському В.М. – площею 0,0781 га на вул. Біласа, 42. 

• Надано дозволи на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення для передачі у власність земельних 
ділянок для індивідуального житлового будівництва на 
вул. Бузановського 18-ти учасникам АТО. Погоджено 
рішенням сесії надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
ведення особистого селянського господарства за 
межами міста 12-ти учасникам АТО. 

 



• Спільно із партнерами 
нашого міста – краєм 
Павілоста (Латвія) 
організовано відпочинок 
дітей учасників АТО на 
узбережжі Балтійського 
моря. Проживання та 
харчування 
профінансували наші 
партнери, транспортні 
видатки в сумі 1600 Євро 
взяла на себе міська рада, 
частково з бюджету, 
частково з допомогою 
спонсорів. 



Перехід на індивідуальний збір ТПВ 

Придбано 500 індивідуальних 
контейнерів об’ємом 120л. 



• Проведено обрізку дерев 

  на міському кладовищі 



Завдання на 2018 рік 

Розробка санітарної схеми очитки міста 

Відновлення меліоративних ровів міста в т.ч. по вул Галицька 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ 

Реалізація програми з відлову, стерилізації та імунізації безпритульних собак 

Продовження ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста 

Обрізка дерев  в т.ч. на міському кладовищі. 



Будівництво 

виготовлено 
чотирнадцять ПКД (в 

тому числі коригування) 
та проведено експертизу 

проектів  

здано в експлуатацію 24 
об’єкти будівництва (роботи 

по яких були виконані 
впродовж 2016-2017 років).  



Соціальне забезпечення 
Зроблено Впродовж 2017 року у виконавчий комітет Городоцької міської 

ради надійшло 1405 листів від різних установ, організацій та 
1356 звернень громадян. 

Зроблено Мешканцям міста впродовж року надано матеріальних 
допомог на суму 407,3 тис. гривень, з них 37,4 тис.грн допомоги 
на поховання (17 осіб). 

Зроблено Впродовж 2017 року видано: 103 довідки-характеристики, 5865 
довідок про склад сім’ї та реєстрацію, видано 247 актів 
обстеження житлово-побутових умов мешканців міста для 
надання матеріальних допомог та для оформлення субсидій. 



Спорт  
 

 

Капітальний ремонт 
даху та фасаду 

спортивного корпусу 
стадіону «Колос» 

562,115тис.грн 

 



Спорт 

Встановлено 
спортивний майданчик 

з тренажерним 
обладнанням на 

території стадіону 
«Колос» по 

вул.Шевченка, 7  

Придбано лавку для 
жиму, лавку для 

пресу та стійку для 
штанг, тренажер 

«жим ногами» для 
тренажерного залу на 

стадіоні «Колос» 

Придбано лавку для 
жиму, орбітрек та 
велотренажер для 

спортивного залу по 
вул. Авіаційна 



Спорт 

Передано від міської 
ради 200 крісел для 

трибун, які отримано 
як гуманітарну 
допомогу від 

побратимів з м.Ніско 
(Польща) 

Придбано електронну 
систему для 

спортсменів тхеквондо 
ВТФ (два жилети, два 

передавачі та базу) для 
відпрацювання техніки 
та проведення змагань 

Для відновлення роботи 
кінозалу по  

вул. Паркова, 7 
закуплено проектор, 

ресивер, акустичні 
системи, мікрофонну 

радіосистему на 
загальну суму  

176,150 тис.грн. 



Спорт 

• За рахунок фінансування Городоцької міської ради було проведено 
27 різного роду змагань та турнірів 

• розпочав роботу гурток з кросфіту 

• залучено понад 50 дітей до занять спортом (гуртки з важкої 
атлетики, тхеквондо ВТФ, гирьового спорту, кросфіту) 

• виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію трибун та бігових доріжок міського стадіону 
«Колос» 



Спорт 

• До свята першого 
дзвоника усім школам 
міста придбано 
спортивний інвентар 



Спорт 

• У 2017 році спортсмени 
міста Городка в черговий 
раз довели свої вміння у 
різних видах спорту і, 
окрім медалей 
Чемпіонатів Львівської 
області, п’єдестал пошани 
Чемпіонату України 
підкорився спортсменам 
тхеквондо ВТФ (Брик 
Дарії, Тимофєєвій Марії, 
Антонишину Максиму, 
Мормілю Юрію – тренер 
Назарій Котяш) 



Спорт 

• та спортсменам 
бойового гопака 
(Борівець Анастасії, 
Крисі Устиму, Хмілю 
Ігорю, Матвійчуку 
Максиму, Телюку 
Віталіюй, Грицюшко 
Івану, Косику Віталію – 
тренер Грицюшко 
Іван). 

 



Спорт 

• Вихованка СК «Школа 
олімпійського 
тхеквондо «Фаворит» 
Тимофєєва Марія 
(тренер Назарії Котяш) 
стала бронзовою 
призеркою 
Чемпіонату Європи 
серед клубів. 

 



Спорт. Молодіжна політика. 

Влаштовано 
дитячо-

спортивний 
майданчик у 
мікрорайоні 

«Довжанка» - 
122,162тис.грн. 

Закуплено ігрові 
споруди для 

встановлення на 
чотирьох дитячих 

майданчиках 
міста 

 

Вулиця Авіаційна 



Завдання на 2018 рік 

Поточний ремонт спортивного корпусу стадіону на вул.Шевченка,7 

Облаштування трибун міського стадіону 

Облаштування спортивного майданчика із «наливним» покриттям по 
вул.Шевченка,7 

Капітальний ремонт підлоги приміщення в нежитловій будівлі за адресою 
вул.Паркова, 7 

Підтримання у належному стані стадіонів «Авіатор», «Підгай», спортивних 
майданчиків із тренажерним обладнанням (вулиці Львівська, Галицька, 
Комарнівська, Шевченка) 



Культурно-освітня сфера 

«Галичина» 

Придбано сценічні 
костюми для 

народного 
танцювального 

колективу 
«Галичина» 



Освіта 

Придбано бруківку 
для благоустрою 
подвір'я школи 

Городоцької ЗОШ 
№3 – 179,10тис.грн 



Освіта 

Безкоштовно 
передано ДНЗ №3 
«Барвінок»  проектор  
Samsung  М-220 та 
екран Sopar 

Капітальний ремонт 
площі на вул.Львівська 
в м.Городок – 
188,849тис.грн.(школа-
гімназія №2, субвенція 
з районного бюджету) 

Придбано дитячий 
ігровий майданчик 
для ДНЗ №3 групи 
"Колисонька" – 
28,00тис.грн 



Завдання на 2018 рік 

Реконструкція другого поверху адміністративного корпусу на 
вул.Авіаційна, 35 в м.Городок під дошкільний навчальний заклад 

Виготовлення ПКД на «Будівництво дитячого навчального закладу на 
вул.Зарицького, 32 в м.Городок» 

Ремонтно-реставраційні роботи по бібліотеці для дорослих і дітей в 
м.Городок по вул.Мартовича,3 

В рамках Програми фінансування освітньої галузі, дошкільних навчальних 
закладів та закладів охорони здоров’я на території м.Городка на 2018 рік 
заплановано реалізацію наступних заходів: 

• Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Калинонька» м.Городок 

• Капітальний ремонт Городоцького НВК №2 «Загальноосвітня школа I ступеня-гімназія» 

• Виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху будівлі поліклініки на майдані Гайдамаків, 23 в 
м.Городок . 



Міжнародна співпраця 

• Спільно із містом Стрижів 
Городоцька міська рада вже вдруге 
бере участь у проектах «Польсько-
українська рада обміну молоддю». 
Це так звані «м’які» проекти, які 
фінансуються Міністерством 
народної освіти Польщі.  

• Проекти «Молоді, активні, 
креативні—майстер класи молодих 
лідерів» (2016), «Відкритий розум—
відкрите серце—польсько-
українські нетворкінгові тренінги» 
(2017), (Стрижів) «Бєжаньсько-
Гродецький щоденник» (Краків) 
були успішно зреалізовані та 
прийняті Радою обміну молоддю 
до фінансування. Повна вартість 
кожного з проектів—це майже      
60 тис. злотих.  

• Участь у проектах взяло 60 учнів 
міських шкіл.  



Інвестиції 

Відкриття 
ринку 

«Мрія» 
змішаного 
типу   

на 
вул.І.Франка 



Інвестиції 

ТзОВ ВКК «Еталон» 
(проведення 

реконструкції з 
розширенням 

існуючої автостанції)  



Інвестиції 

ДП «Сан Гарден» розпочато 
будівництво нового 

виробничого приміщення з 
метою запровадження 

виробництва нового виду 
продукції (чохли на матраци), 

як наслідок збільшення 
кількості працівників на 100 

осіб. 



Інвестиції 

ТОВ «БК Добре житло» 
завершено будівництво 

багатоквартирного житлового 
будинку на: 28 однокімнатних, 28 

двохкімнатних та 14 
трикімнатних квартир (загальна 

площа - 3600 м2) по 
вул.В.Чорновола, 22  



Завдання на 2018 рік 

Облаштування промислового ринку ТОВ «Кріо»:  

• будівництво торгових приміщень (другий етап). 

• облаштування безкоштовної автостоянки на 80-120 паркувальних місць.  

В планах - встановлення автомобільного сполучення вулиць Валова-В.Стуса, а також реконструкція 
пішохідного моста, що з’єднює вулицю Стуса з міським промисловим ринком. Інвестор декларує 
проведення робіт щодо впорядкування русла річки Верещиця, що примикає до промислового ринку. 

ТОВ ВКК «Еталон» планує виконати роботи по облаштуванню берегової лінії елементами благоустрою в 
межах ділянки автостанції по вул.Стуса, 7 та влаштувати автостоянку на 15 паркувальних місць з тильного 
боку автостанції. 

ТОВ «Тектум-Буд» буде здано в експлуатацію виробничо-складські та офісні приміщення по 
вул.Львівська. 

ДП «Сан Гарден» запроваджує виробництва нового виду продукції (чохли на матраци), як наслідок 
збільшення кількості працівників на 100 осіб. 

ТОВ «Хінкель-Когут» планує здійснити реконструкцію виробничого цеху і як результат створити 
додаткових 60 робочих місць. 



Відділ державної реєстрації та надання 
адміністративних послуг  
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2903 послуги 



Відділ державної реєстрації та надання 
адміністративних послуг 

186,5 
тис.грн. 

• Реєстрація 
речових прав на 
нерухоме майно 

22,33 
тис.грн. 

• Реєстрація/зняття 
з реєстрації місця 
проживання 
фізичних осіб 

11,52 
тис.грн. 

• Надання 
відомостей з 
Державного 
земельного 
кадастру 



Відділ ДАБІ 

• 170 дозвільних 
документів у сфері 
будівництва 

Зареєстровано 

• 41 перевірку 

Здійснено 

• Громадянами міста 
зареєстровано 58 
повідомлень про 
початок будівельних 
робіт  та 46 декларацій 
про готовність об’єкта 
до експлуатації 
(індивідуальне житлове 
будівництво) 

Зареєстровано 

• штрафних 
санкцій в сумі – 
105,3тис.грн 

Накладено 



Запровадження електронних сервісів  
Е-Місто. «Бюджетна мапа»  

 



Запровадження електронних сервісів 
 Е-Місто. «Відкрите місто» 
 



Дякую за увагу! 


