
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

25 листопада 2019 року                            м. Шепетівка                                        № 337 

 

Про забезпечення очистки доріг та 

тротуарів, прибудинкових територій  

м. Шепетівка  від снігу та обробки їх 

протиожеледними матеріалами в  

осінньо-зимовий період   

2019/2020 років  

 
 
 
       З метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов 

для учасників дорожнього руху по дорогах комунальної власності Шепетівської міської 

ради, на прибудинкових територіях, біля адміністративних будівель, установ та закладів 

освіти, культури, охорони здоров`я  на території міста в осінньо-зимовий період 2019/2020 

років,  керуючись Законом України «Про дорожній рух», ст. 30, ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Для очистки доріг м. Шепетівка в  осінньо-зимовий період 2019/2020 років від снігу  

закріпити їх за підприємствами, організаціями, установами та приватними 

підприємцями міста згідно додатку до рішення (додається). 

2. Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ та  приватних підприємців 

міста забезпечити готовність наявної техніки для очистки від снігу та обробки 

протиожеледними матеріалами закріплених за ними територій міста, заготовку 

необхідної кількості протиожеледних матеріалів та наявність необхідної кількості 

інвентаря (лопат, ломів та інше) для виконання вищевказаних робіт. 

3. Зобов’язати керівників підприємств, організацій та установ, приватних  підприємців 

м. Шепетівка скласти схеми повідомлення  та взаємодії працівників і водіїв та 

порядок їх дій у випадках екстремальних ситуацій, пов’язаних з погіршенням 

погодних умов (снігопадом, ожеледицею). 

4. Зобов’язати КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради» вирішити  питання створення запасу пального для безперебійної роботи 

снігоочисної техніки в осінньо-зимовий період 2019/2020 рр. 

5. Зобов’язати КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради» першочергово забезпечити розчистку проїздів до навчальних та 

дошкільних навчальних закладів, установ охорони здоров’я.  

6. Зобов’язати КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради» розробити схему очистки міста від снігу з врахуванням п. 5 цього 

рішення та надати виконавчому комітету не пізніше 01.12.2019 р. 



7. Зобов’язати  ПП  «Управлінська компанія «Управдом» та ПП «Управлінська компанія 

«Житлофонд»  забезпечити  в  осінньо-зимовий  період 2019/2020 рр. очищення від 

снігу прибудинкових територій житлових будинків та надати виконавчому комітету 

міської ради схему очищення від снігу прибудинкових територій житлових будинків 

та обробки прибудинкових територій протиожеледними матеріалами. 

8. Зобов’язати  керівників   підприємств,  організацій та установ  міста, приватних 

підприємців проводити очистку від снігу та обробку територій, доріг та тротуарів 

протиожеледними матеріалами  згідно Правил благоустрою міста. 

9. Керівнику Адміністративно-комунальної інспекції проводити щоденний контроль за 

дотриманням порядку очистки від снігу доріг, тротуарів, прибудинкових територій та 

обробки  їх протиожеледними матеріалами згідно Правил благоустрою міста та 

інформувати управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин про проведену роботу до 16.00 щоденно. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

 

 

Міський голова           М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету  

Шепетівської міської ради 

від 25.11.2019  №  337 

 

                                                                                                                                  

ЗАКРІПЛЕННЯ 

вулиць м. Шепетівка  за підприємствами та організаціями для  очистки їх від снігу 

в зимовий період та обробки протиожеледними матеріалами 
 

 Організація,під

приємство 

Вулиці П.І.Б. 

відповідального 

керівника, телефон 

Примітка  

Обробка протиожеледною сумішшю доріг та вулиць міста 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

Маршрут 1. 

Круг буля будівлі 

відділення поліції, вул. 

Героїв Небесної Сотні, 

провулок Героїв Небесної 

Сотні, вул. Сергія 

Оврашка, вул. Ярослава 

Кревогубця 

  

 

 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство»  

стац. тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

 

 

 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 

ШМР» 

 Маршрут 2. 

вул. В.Котика,  

вул. Шешукова, МРЕВ 

Маршрут 3. 

вул. Українська,  

вул. Залізнична 

Маршрут 4. 

вул. Островського, 

вул. Чкалова (від.маг. 

«Маяк» до ДНЗ 

«Дзвіночок») 

вул. Лозова 

Маршрут 5. 

вул. Лазо 

вул. Лісова 

вул. Січових Стрільців 

вул. Гоголя 

вул. Горького 

Маршрут 6. 

вул. І.Ляшенка 

інші вулиці по 

розпорядженню 

диспетчера 

 

2. 

 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

Маршрут 1. 

вул. Судилківська 

вул. Старокостянтинівське 

шосе 

територія автостанції 

 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

 

 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 



міської ради» Маршрут 2. 

проспект Миру 

вул. Степана Бандери 

вул. Горбатюка 

вул. Миколи 

Дзявульського 

 

ради» 

стац.тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел.0673834221 

 

ШМР» 

 

 

Маршрут 3. 

вул. П’яскорського 

міське кладовище 

вул. Генерала Шухевича 

вул. Пліщинська 

 

Маршрут 4. 

вул. Подільська 

провулок Подільський 

вул. Економічна 

вул.400-річчя Шепетівки 

Маршрут 5. 

вул. Ємця 

інші вулиці по 

розпорядженню 

диспетчера 

 

3. КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

 

Тротуари вулиць міста 

 Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

ради» 

стац.тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 

ШМР» 

 

Очистка від снігу доріг та вулиць міста 

 

1. 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

 

вул. Судилківська (2 

проходи) 

вул. Героїв Небесної 

Сотні (2 проходи) 

проспект Миру (2 

проходи) 

вул. Старокостянтинівське 

шосе (2 проходи) 

  

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

ради» 

стац.тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 

ШМР» 

 



 

2. 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

 

Вулиці міста згідно 

маршрутів при обробці 

протиожеледною 

сумішшю 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

ради» 

стац.тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 

ШМР» 

 

 

3. 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

 

 

Тротуари вулиць міста 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

ради» 

стац. тел..4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП 

ШМР» 

 

 

Очистка від снігу та обробка протиожеледними матеріалами  проїздів до навчальних 

закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

ДНЗ № 1 «Перлинка» 

вул. Шешукова, 6; 

ДНЗ № 2 «Сонечко» 

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 83; 

ДНЗ № 4 «Світлячок» 

Старокостянтинівське 

шосе, 24; 

ДНЗ № 6 «Білочка» 

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 30а; 

ДНЗ № 7 «Дюймовочка» 

вул. Горбатюка, 34; 

ДНЗ № 9 «Барвінок» 

вул. Полубоярова, 7; 

ДНЗ № 11 «Дзвіночок» 

вул. Чкалова, 34; 

ДНЗ № 12 «Ялинка» 

вул. Горького, 68; 

ЗОШ № 2 

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 34; 

НВК школа-гімназія 

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 56; 

ЗОШ № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської міської 

ради» 

стац.тел.4-05-49 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні 

засоби КП 

«ШРЕП  

ШМР» 

 



вул. Горького, 44; 

Школа-ліцей 

вул. Горбатюка, 61. 

 

Прибудинкові території 

 

 1. Приватне 

підприємство 

«Управлінська 

компанія 

«Житлофонд» 

Прибудинкова територія 

житлових будинків, які 

перебувають на утриманні 

і обслуговуванні 

Диспетчер ПП 

«Управлінська 

компанія 

«Житлофонд:  

моб.тел.0677325454 

(цілодобово) 

стац.тел.4-01-46 

 

 

 2. Приватне 

підприємство 

«Управлінська 

компанія 

«Управдом» 

Прибудинкова територія 

житлових будинків, які 

перебувають на утриманні 

і обслуговуванні 

Диспетчер ПП 

«Управлінська 

компанія 

«Управдом» : 

моб.тел.0982258628 

(цілодобово) 

стац.тел.5-51-51 

(цілодобово) 

 

 

3. Об`єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

Прибудинкова територія 

житлових будинків, які 

перебувають на утриманні 

і обслуговуванні 

Керівництво 

об`єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку 

 

 

 

 

 

 

Інші об`єкти благоустрою 

1. КП «Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

Автобусні зупинки 

маршрутів міського 

пасажирського 

автотранспорту не 

облаштовані для ведення 

підприємницької 

діяльності-очистка від 

снігу та обробка 

протиожеледною 

сумішшю 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

стац.тел.4-05-49 
Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

Закріплені за 

об`єктом 

працівники КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

2. 

 

КП «Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

Очистка від снігу решіток 

дощоприймальних 

колодязів 

Очистка від снігу та 

обробка протиожеледною 

сумішшю місць 

Диспетчер КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство»  

стац.тел.4-05-49 

Закріплені за 

об`єктом 

працівники КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 



пішохідних переходів та 

підходів до них 

Відповідальна особа 

Ступак Є.В. 

моб.тел. 0673834221 

 

підприємство» 

 3. Суб`єкти 

підприємницької 

діяльності з числа 

фізичних осіб 

Автобусні зупинки 

маршрутів міського 

пасажирського 

автотранспорту 

облаштовані для ведення 

підприємницької 

діяльності-очистка від 

снігу та обробка 

протиожеледною 

сумішшю 

Суб`єкти 

підприємницької 

діяльності з числа 

фізичних та 

юридичних осіб, які 

ведуть 

підприємницьку 

діяльність 

 

Інші об’єкти комунальної власності (очистка під’їздних шляхів та територій навколо 

об’єктів) 

 1. Об’єкти 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства міста 

Об’єкти водопостачання 

та каналізаційного 

водовідведення 

Диспетчерська 

служба 

Шепетівського 

комунального 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

стац.тел.4-06-45 

моб.тел.0673812177 

Закріплені за 

Шепетівським 

комунальним 

підприємством 

водопровідно-

каналізаційног

о господарства 

2. Об’єкти 

теплозабезпечення 

міста 

Котельні та інші об’єкти 

системи 

теплозабезпечення міста 

Диспетчерська 

служба 

Шепетівського 

підприємства 

підприємства 

теплових мереж 

стац.тел. 15-03 

моб.тел.0684655409 

Закріплені за 

Шепетівськм 

підприємством 

теплових 

мереж 

 

   

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

земельних відносин                                                 П.Цвіркун 

 

 

Керуючий справами  виконавчого 

комітету                                                                           В.Рачук

   

  

 

 

 

 

 


