


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради від 03.03.2021   № 247

Комплекс робіт з благоустрою територій
Дружківської міської територіальної громади
№
Заходи
Виконавці
Термін
	

Звільнення вулиць, тротуарів та прилеглих територій від накопиченого за зиму протиожеледнього матеріалу та побутового сміття
Установи, організації, підприємства всіх форм власності на закріплених територіях (за згодою)
До 24.04.2021
	

Прибирання газонів від гілок, листя та сміття, копання газонів
Установи, організації, підприємства всіх форм власності на закріплених територіях (за згодою)
До 24.04.2021
	

Ремонт пам'ятників і пам'ятних знаків що знаходяться на балансі підприємств
ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» (за згодою), ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» (за згодою), Комунальне підприємство «Спектр» Дружківської міської ради, відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
До 24.04.2021
	

Завезення піску на цвинтарі та дитячі гральні майданчики
ПрАТ «Веско» (за згодою)
До 24.04.2021
	

Побілка бортових каменів, стовбурів дерев та опор електричних мереж вдовж доріг
Установи, організації, підприємства всіх форм власності на закріплених територіях (за згодою)
До 24.04.2021
	

Ліквідація розритих ділянок на теплових магістралях, мережах водопостачання та каналізації, обладнання оглядових колодязів люками, відновлення асфальтобетонного покриття
Дружківське відділення Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (за згодою), Дружківське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу» 
(за згодою), Виробнича одиниця «Дружківкатепломережа» обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (за згодою), ТОВ «Агродорстрой- 5» (за згодою), комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради
До 24.04.2021








Продовження додатку 1


	

Ліквідація накопичень безхазяйних відходів у зонах озеленення та місцях, вільних від забудови
Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805 Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради
До 24.04.2021
	

Видалення порослі та аварійних дерев
Комунальне підприємство «Спектр» Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради
До 24.04.2021
	

Встановлення урн для сміття
Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805 Дружківської міської ради, установи, організації, підприємства всіх форм власності (за згодою)
До 24.04.2021
	

Висадження зелених насаджень, дерев, чагарників, посів газонів
Комунальне підприємство «Спектр» Дружківської міської ради
До 24.04.2021
	

Фарбування та ремонт зупинок міського транспорту
Комунальне підприємство
«Дружківка Автоелектротранс» Дружківської міської ради
До 24.04.2021
	

Розчищення прибудинкових та прилеглих до парканів приватного сектору територій від порослі, бур’яну, будівельних матеріалів та несанкціонованих звалищ, обрізання дерев та чагарників
Користувачі земельних ділянок (за згодою)
До 24.04.2021




Керуючий справами виконкому	І.В. КУРИЛО


	       Комплекс робіт з благоустрою територій Дружківської міської територіальної громади підготовлено управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради.


Начальник управління                                                                	  В.О. ГЕЙЧЕНКОДодаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради від 03.03.2021  № 247

План
проведення робіт з благоустрою територій Дружківської міської територіальної громади 

№
п/ п

Найменування показників
Одиниця виміру
Заплановане виконання
1
Розчищення парків та скверів 
га
25
2
Розчищення від сміття вулиць, тротуарів та
прибудинкових територій
тис.м2
1725

3
Висадження зелених насаджень
	дерев
	чагарників
	посів газонів


одиниць одиниць
м2

115
60
287
4
Обсяги робіт з ліквідації безхазяйних звалищ
одиниць/м3
135/400
5
Розчищення територій вздовж залізничних колій
км
4,5
6
Кількість виступів у засобах масової інформації про
хід проведення робіт з благоустрою території Дружківської міської територіальної громади 
-
2




Керуючий справами виконкому	І.В. КУРИЛО


План проведення робіт з благоустрою територій Дружківської міської територіальної громади підготовлено управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради.


Начальник управління                                                                 	В.О. ГЕЙЧЕНКО
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 03.03.2021   № 247
Закріплення об'єктів благоустрою територій Дружківської міської територіальної громади за установами, організаціями, підприємствами всіх форм власності
№
Назва об’єкту благоустрою
Назва підприємства, установи, організації
	

- вул. Котляревського (від вул. Сахненка до               вул. Л.Бикова);
- вул. Короленка (від вул. Гаврилівська до                     вул. Соборна);
- вул. Кошового О. (від вул. Машинобудівників до вул. Я. Мудрого);
- вул. Машинобудівників (від буд. №34а до буд.№ 34б, від вул. Кошового О. до вул. Космонавтів (обидва боки разом з пішохідною зоною));
- вул. Соборна (від вул. Шахтарська до                       вул. Енгельса Ф.);
- вул. Шахтарська;
- вул. Заборського,134а (с. Кіндратівка);
- вул. Гагаріна,29 (с. Миколайпілля);
- провулок по вул. Фучика Ю. до вул. Первомайська, прилегла територія до будівлі амбулаторії № 6 
(смт. Олексієво-Дружківка)
Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради
	

- вул. Космонавтів (від буд. №54 та №55 до               вул. Енгельса Ф., від вул. Машинобудівників до вул. Енгельса Ф. (парна сторона));
- вул. Кошового О. (від вул. Дружби до                        вул. Я. Мудрого);
- вул. Стадіонна, 32 (с. Кіндратівка);
- вул. Заборського, 97 (с. Кіндратівка);
- вул. Валерія Остапчука, 2 (с. Миколайпілля);
- вул. Центральна, 19 (НВК с. Софіївка);
- дитячий навчальний заклад № 3 «Колобок», прилегла до нього територія від вул. Бабушкіна М.С. до вул. О. Тихого (смт. Олексієво-Дружківка);
- вул. Первомайська до вул. Фучика Ю.               Олексієво-Дружківський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий садок № 14" Дружківської міської ради Донецької області, прилегла до нього територія;
- пам’ятний знак по вул. Носулі                                    (смт. Олексієво-Дружківка);
- вул. Ювілейна, 27 Торський навчально-виховний комплекс Костянтинівської районної ради Донецької області
Відділ освіти Дружківської міської ради
	

- площа «Молодіжна»;
- вул. Енгельса Ф. (від вул. Космонавтів до буд. №40 по вул. Космонавтів);
Центр дитячої та юнацької творчості
	

- вул. Енгельса Ф. (від буд. №40 по вул. Космонавтів до буд. №76 по вул. Енгельса Ф.)
Дитяча юнацька спортивна школа Дружківської міської ради
									Продовження додатку 3

	

	Сквер біля Кіндратівської спеціалізованої школи         І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівської районної ради Донецької області 

Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівської районної ради Донецької області 
	

- вул. Машинобудівників (від вул. Космонавтів до вул. Новосибірська)
Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

	

- курган Слави
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківка

	

- вул. Паризької Комуни (від вул. Косарева до               вул. Соборна)
Дружківська державна податкова інспекція Костянтинівсько-Дружківського управління Головного управління ДФС у Донецькій області (за згодою)

	

- вул. Енгельса Ф. (від вул. Гаврилівська до                  вул. Соборна, парна сторона)
Дружківський міський центр зайнятості (за згодою)


	

- виїзди на центральні вулиці з мікрорайонів;
- внутрішньоквартальні дороги та прибудинкові території;
- тротуари та прилеглі зелені зони вздовж                 вул. Соборна, вул. Паризької Комуни, вул. Косарева, вул. Петліна, вул. Кошового. О., вул. Космонавтів, вул. Козацька, вул. Машинобудівників,                      вул. Енгельса Ф.;
- вул. Чернігівська (від вул. Машинобудівників до вул. Авіаційна);
- вул. Індустріальна, вул. Короленка (від                   вул. Соборна до вул. Потьомкіна);
- вул. Космонавтів (від вул. Машинобудівників до вул. Енгельса Ф., окрім парної сторони)


Комунальне підприємство «Комсервіс» Дружківської міської ради
	

- вул. Соборна (від вул. Енгельса Ф. до буд. №13 по вул. Соборна);
- зупинки на маршрутах руху автобусів;
- привокзальна площа залізничного вокзалу
Комунальне підприємство «Дружківка Автоелектротранс» Дружківської міської ради



									Продовження додатку 3

	

	вул. Дружби, 8 – «Софіївський Центр надання інформаційно-культурних послуг» (с. Софіївка);
	вул. Центральна до пров. Сквозний (територія бібліотеки філія № 4 та прилегла територія)

(смт. Олексієво-Дружківка);
	вул. Ювілейна, 23 – «Торський центр розвитку молодіжних платформ» (с. Торське);
	парк відпочинку (с. Торське);
	вул. Заборського, 134 – «Кіндратівський культурно-просвітницький центр» (с. Кіндратівка);
	вул. Центральна, 72 «Куртівський будинок культури» (с.Куртівка);
	комунальний заклад «Клуб смт. Райське» Дружківської міської рад (с. Райське)

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради 
	

- прилегла територія Палацу культури «Етюд»;
- сквер «Промисловий»

Комунальне підприємство «Дружківський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради


	

- вул. Красна;
- вул. Інтернаціональна;
- шляхопровід;
- міст через р. Кривий Торець;
- вул. Соборна від будинку №11 до будинку №17
Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805 Дружківської міської ради
	

- вул. Севастопольська (від вул. Гаврилівська до        вул. Кошового О.)
Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради
	

- вул. О.Тихого;
- сквер «Ювілейний»
Комунальне підприємство «Спектр» Дружківської міської ради
	
- вул. Заводська;

- вул. Космонавтів (від вул. Машинобудівників до вул. Енгельса Ф.);
- вул. Соборна (від власної адміністративної будівлі до буд. №11 по вул. Соборна);
- вул. Машинобудівників (від вул. Кошового О. до вул. Космонавтів);
- меморіальний комплекс в сквері біля Державного  навчального закладу "Дружківський професійний ліцей"

ТОВ "Корум Дружківський машинобудівний завод" (за згодою)
	
- вул. Соборна (від власної адміністративної будівлі до пам’ятника "Вічний вогонь");

- вул. Машинобудівників (від вул. Маркса К. до          вул. Кошового О.);
- меморіальний комплекс по вул. Соборна;
- знак «Дружківка» (на в'їзді в місто з боку                      м. Краматорськ)


ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» (за згодою)
									Продовження додатку 3

	

- вул. Хмельницького Б.;
- вул. Промислова;
- вул. Чайковського

ПАТ «Грета» (за згодою)
	

- вул. Енгельса Ф. (від вул. Козацька до                       вул. Космонавтів);
- вул. Космонавтів (від буд. №55 до вул. Дружби)
Завезення піску на цвинтарі:
- мікрорайон Сурове;
- мікрорайон Донський;
- цвинтар мікрорайону 10;
- мікрорайон Яківлівка (Старо-Яківлівське,           Ново-Яківлівське)
ПрАТ «Веско» (за згодою)
	

- вул. Дружби (від вул. Козацька до                             вул. Кошового О.); 
- відновлення розритих ділянок після ремонту теплотрас;
- установка люків на колодязях мікрорайонів
Виробнича одиниця «Дружківкатепломережа» обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (за згодою)

	

- вул. Святогірська, зелена зона біля каналізаційної насосної станції №1 (до вул. Хмельницького Б.);
- установка люків на колодязях мікрорайонів;
відновлення розритих ділянок після ремонту комунікацій
Дружківське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу» (за згодою)
	

- вул. Енгельса Ф. (від вул. Космонавтів до                вул. Кошового О., обидва боки)
Дружківська міська центральна бібліотека
 ім. Лесі Українки 
	

- вул. Новосадова;
- вул. Козацька (від вул. Новосадова до                    вул. Енгельса Ф.)
Дружківське відділення Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (за згодою)
	

- вул. Привокзальна (від вул. Заводська до                вул. Каховська)



Дружківський РЕМ (район електричних мереж) ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
 (за згодою)
	

- вул. Енгельса Ф. (від вул. Соборна до                           вул. Маяковського)
Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівельної академії (за згодою)

	

- сквер між будинками №15а по вул. Соборна та №1 по вул. Ломоносова
Дружківський житлово- комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури(за згодою)
	

- сквер «Перемоги »;
- вул. Леваневського (в межах території Державного  навчального закладу "Дружківський професійний ліцей")
Державний  навчальний заклад "Дружківський професійний ліцей" (за згодою)

									Продовження додатку 3

	

- вул. Потьомкіна (від вул. Короленка до                     вул. Дружби)
Торговий центр «Астрон» (за згодою)
	

- вул. Привокзальна (від залізничного переїзду до вул. Соборна)
ТОВ «Гідропневмоапарат» (за згодою)
	

- вул. Маркса К. (від вул. Машинобудівників до будинку №77 по вул. Паризької Комуни)
ТОВ «Росток» (за згодою)

	

-вул. О. Тихого (від заводської дальні до маг. «Дар’я») (смт. Олексієво-Дружківка)
ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод»
(за згодою)

	

Автомобільна стоянка в районі будівель складу           ТОВ ВО «Шахтобуд» (смт. Олексієво-Дружківка)
ТОВ ВО «Шахтобуд»
 (за згодою)


	

-вул. Фучика Ю. до вул. Партизанська, міст через річку Кривий Торець (смт. Олексієво-Дружківка)
ТОВ «Кондитерська фабрика «Дружківська»
(за згодою)

	

-територія прилегла до залізничної станції «Кіндратівка», провулок від залізничної станції до вул. О.Тихого (смт. Олексієво-Дружківка)
Залізнична станція «Кіндратівка» (за згодою)


Керуючий справами виконкому						І.В. КУРИЛО
			

Закріплення об'єктів благоустрою територій Дружківської міської територіальної громади за установами, організаціями, підприємствами всіх форм власності підготовлено управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради.


Начальник управління					            	В.О. ГЕЙЧЕНКО


