
Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

«Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, 

інших об’єктів інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних 

проектів на 2022 рік,що фінансується за рахунок коштів бюджету 

Чернігівської міської  територіальної громади» 

 

 Відповідно до рішень Чернігівської міської ради від 25 листопада                 

2021 року № 13/VIIІ-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної 

громади на 2022 рік" зі змінами,  від 01 грудня  2020 року № 2/VIІI-14 "Про 

Комплексну цільову Програму розвитку житлово-комунального господарства                             

м. Чернігова на 2021-2025 роки" зі змінами, від 01 грудня 2020 року                       

№ 2/VIIІ-11 "Про Програму “Безпечне місто Чернігів на 2021-2025 роки" зі 

змінами, від 01 грудня 2020 року № 2/VIІI-9 "Про Програму поліпшення 

екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки (в галузі житлово-

комунального господарства)" зі змінами, управління житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради виносить на розгляд та погодження 

перелік об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури, природоохоронних заходів на 2022 рік, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади.  

 За рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної 

громади  у 2022 році планується надати послуги з утримання і виконати 

роботи по поточному, капітальному ремонту, реконструкції, будівництву 

об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів 

інфраструктури і природоохоронних заходів на загальну суму                                     

738 532 883грн. 00 коп., а саме: 

 
 

1. Утримання об'єктів благоустрою міста на загальну суму                      

253 709 306 грн.  00 коп., з них: 

 

Утримання вулично-дорожньої мережі 58 688 335,00 

Утримання підземних переходів 215 080,00 

Послуги з поточного ремонту та  утримання очисних 

споруд та зливової каналізації  
6 201 600,00 

Благоустрій озеленених територій  50 754 000,00 

Утримання місць поховань 14 690 000,00 

Захоронення невідомих безрідних людей 114 700,00 

Послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування технічних засобів регулювання 

дорожнього руху 

9 208 178,00 

Послуги з поточного ремонту та  утримання 

громадських вбиралень 
2 579 000,00 



Послуги з поточного ремонту та утримання фонтанів  2 100 000,00 

Послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста 
16 900 000,00 

Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят 800 000,00 

Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і 

кущів на прибудинкових територіях 
2 791 500,00 

Благоустрій територій місць відпочинку людей біля 

води 
600 000,00 

Регулювання чисельності безпритульних тварин 

методом біостерилізації (утримання пункту 

тимчасового утримання тварин по вул. Любченка 

(Володимира Дрозда) в м. Чернігові) 

3 200 000,00 

Послуги з технічного супроводу роботи віртуальної 

мережі 
939 820,00 

Послуги з технічного обслуговування системи 

відеоспостереження вулиць міста Чернігова 
850 000,00 

Поточний  ремонт  внутрішньо-дворових проїздів в 

житловій забудові 
52 000 000,00 

Послуги з благоустрою, які виникають протягом року  2 500 000,00 

Послуги з водопостачання для поливу зелених 

насаджень 
670 000,00 

Послуги з централізованого водопостачання фонтанів 

міста  
78 786,00 

Послуги з централізованого водовідведення фонтанів 

міста  
79 116,00 

Освітлення вулиць міста  22 500 000,00 

Подача газу до Вічного вогню  11 200,00 

Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для 

забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ 
40 000,00 

Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних 

засобів 
348 600,00 

Послуги з доставки в морг померлих та загиблих  

безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих 

та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця 

проживання, а також невпізнанних трупів, знайдених у 

межах міста 

4 250 000,00 

Стерилізація тварин незахищених верств населення 

(бюджет участі) 
299 411,00 

reVal Smart City. Контейнери для роздільного збору 

сміття в Чернігові (бюджет участі) 
299 980,00 

 



2. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, штучних 

споруд та інші видатки на загальну 237 644 236 грн.  00 коп., з них: 

 

Поточний середній ремонт об'єктів вулично-дорожньої 

мережі  
107 349 436,00 

Поточний дрібний ремонт об'єктів вулично-дорожньої 

мережі та штучних споруд 
130 294 800,00 

 

3. Капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства 

міста на загальну суму  58 843 916 грн.  00 коп., з них: 

 

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська 

(від просп. Миру до вул. Гончої) 
8 098 043,00 

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська 

(від вул. Гончої до вул. Грибоєдова) 
37 838 347,00 

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту  5 948 400,00 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Київська від вул. Гонча до вул. 77-ї Гвардійської Дивізії 
3 185 126,00 

Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в                    

м. Чернігові 
1 000 000,00 

Капітальний ремонт світлофорного об’єкта на 

перехресті пр. Миру - вул. Київська - вул. Івана Мазепи 
1 050 000,00 

Капітальний ремонт світлофорного об’єкта на 

перехресті пр.Миру - вул. Михалевича 
1 724 000,00 

 

4. Реконструкція об’єктів благоустрою міста на загальну суму                 

139 186 194 грн.  00 коп., з них: 

Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1-го 

Травня в м. Чернігів 
3 714 671,00 

Реконструкція перехрестя вул. Малиновського з            

вул. Шевченка в м. Чернігів 
24 653 176,00 

Розробка проектної документації на реконструкцію 

доріг  
1 000 000,00 

Реконструкція водопроводу по вул. Київська від        

вул. Гонча до вул. Довженка в м. Чернігів 
19 383 662,00 

Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від 

вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова  в м. Чернігові 

(Коригування) 

6 628 694,00 

Розширення міського кладовища "Яцево" в м. Чернігові 
6 500 000,00 

Реконструкція об’єкту: "Відновлення мереж зливової 

каналізації від житлових будинків №152 та №154 по 

вул. Генерала Пухова в м. Чернігів" 

575 721,00 



Викуп земельних паїв під кладовище  1 000 000,00 

Реконструкція об'єкту: "Відновлення дитячих та 

спортивних майданчиків в м. Чернігів" 
2 000 000,00 

Реконструкція спортивних майданчиків для гри в 

футбол, баскетбол з влаштуванням штучного покриття 

в м. Чернігів 

3 000 000,00 

Реконструкція об’єкту: «Встановлення обладнання 

(електронно-інформаційного табло)на зупинках 

громадського транспорту в м. Чернігів» 

2 878 400,00 

Реконструкція об'єкту: "Влаштування території на розі 

вул. Шевченка та вул. Гонча в м. Чернігів" 
6 800 000,00 

Реконструкція об'єкту: "Влаштування паркової зони  

для відпочинку та дозвілля по вул. Гонча біля буд. 41-

47 в м. Чернігів" 

7 850 000,00 

Реконструкція об’єкту: “Влаштування благоустрою 

території по вул. Князя Чорного,4 в м. Чернігів”  
5 000 000,00 

Реконструкція скверу ім. Попудренка 45 000 000,00 

Спортивний майданчик по вул. 1-го Травня 191в  

(бюджет участі) 
1 500 000,00 

“З любов’ю дітям”. Дитячий майданчик на вулиці 

Козацька (бюджет участі) 
101 870,00 

Облаштування комплексного дитячого майданчику у 

дворі Доценка - Пухова (бюджет участі) 
300 000,00  

Облаштування спортивного майданчика на Стрілецькій 

набережній для мешканців мікрорайону Єськова 

(бюджет участі) 

300 000,00  

Розробка проектної документації на реконструкцію 

об'єктів благоустрою 
1 000 000,00 

 

5. Будівництво об'єктів благоустрою міста на загальну суму                 

23 887 658 грн.  00 коп., з них: 

 

Будівництво майданчику на земельній ділянці площею 

1,2000 га за адресою вул.Володимира Дрозда в м. 

Чернігів 

9 790 000,00 

Будівництво контейнерних майданчиків  12 000 000,00 

Будівництво системи відеоспостереження на бульварі 

по просп. Миру від Красної площі до вул. Софії Русової 

в м. Чернігів 

2 097 658,00 

 

 



6. Придбання та надання послуг по встановленню предметів, 

обладнання довгострокового використання на загальну суму  3 000 000 грн.  

00 коп., з них: 

Послуги по встановленню поштових скриньок (заміна 

поштових скриньок) 
1 000 000,00 

Заміна покажчиків назв вулиць (основна назва на 

українській мові, дублююча назва на англійській мові) 
1 000 000,00 

Придбання та встановлення пам’ятного знаку Жертвам 

Голодомору 
1 000 000,00 

 

7. Виконання природоохоронних заходів на загальну суму                               

22 261 573 грн.  00 коп., з них: 
 

Будівництво централізованої каналізації по                      

вул. Фікселя та по  вул. Київська від вул. Гонча до                   

вул. Північна в м. Чернігів, з них: 

19 894 754,00 

кошти бюджету Чернігівської міської територіальної 

громади 
18 086 140,00 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів 
1 808 614,00 

Будівництво зливної каналізації по вул. Деснянка від 

буд. №45 до вул. Толстого в м. Чернігові (субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів) 

1 546 819,00 

Підтримання санітарного стану річки Стрижень із 

прибиранням водного дзеркала 
111 520,00 

Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод 

у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних 

промислових відходів та полігону твердих побутових 

відходів (район "Масани") 441 000,00 

Забезпечення збирання,  зберігання для подальшої 

утилізації відходів  81 840,00 

Заходи з озеленення  міста Чернігова (захист рослин - 

проведення дослідницьких робіт з впровадження 

інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових 

шкідників на території заповідного урочища "Святе", 

район "Масани", район "Подусівка") 99 520,00 

Здійснення стратегічної екологічної оцінки екологічної 

програми міста Чернігова 86 120,00 

 

Заступник начальника  управління 

житлово–комунального господарства  

Чернігівської міської ради                                                       Євгеній ДЕЙНЕКО 


