
                                            

     

  

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20.10.2021 № 1329 

м. Краматорськ  
 

 

Про хід виконання заходів з 
утримання зовнішнього освітлення 

міста за 6 місяців та плани до кінця 
2021 року 

 

Заслухавши звіт про роботу комунального підприємства електромереж 
зовнішнього освітлення «Міськсвітло» з утримання та ремонту зовнішнього освітлення, 
з метою покращення і оптимізації роботи підприємства, керуючись ст.30 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Прийняти до відома звіт про роботу комунального підприємства  електромереж 
зовнішнього освітлення  «Міськсвітло» з утримання та ремонту зовнішнього освітлення 
міста у 2021 році. 

 

2. Комунальному підприємству  електромереж зовнішнього освітлення 
«Міськсвітло» забезпечити: 

1)  якісне та стабільне функціонування системи зовнішнього освітлення міста; 
2) виконання заходів з утримання та ремонту зовнішнього освітлення в поточному 

році в повному обсязі.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови згідно з розподілом повноважень. 

 

 

Міський голова                                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО  
 

 

 

 

 



        ЗВІТ 

 

Про хід виконання заходів з утримання 

зовнішнього освітлення міста за 6 місяців 

та плани до кінця   2021  року 

 

 26.02.1966 наказом міністра житлово-комунального господарства № 64 було 
створено комунальне підприємство «Горсвет».  Рішенням виконкому Краматорської 
міської ради від 29.04.2002 № 189 підприємство перереєстровано в комунальне 
підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» (реєстраційний номер 
04052809Ю0010503). КП «Міськсвітло» є балансоутримувачем зовнішнього освітлення 
міста Краматорськ та проводить роботи з його утримання та ремонту. 

Организаційнно-правова форма господарювання – комунальне підприємство. 

Форма власності – комунальна власність. 

Згідно з Ліцензією Серія АЕ № 639787 КП «Міськсвітло» має змогу вести 
господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури за напрямками: 

4.00.00 будівельні та монтажні роботи 

4.05.00 Зведення металевих конструкцій 

4.05.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій 

4.10.00 Монтаж інженерних споруд 

4.16.00 Монтаж технологічного устаткування 

4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт 

5.00.00 Монтаж інженерних мереж 

5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів 
вимірювання 

5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 

5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів  
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів 

вимірювання 

5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення. 
Власником майна підприємства є  Краматорська міська рада . 

 Мета діяльності підприємства– експлуатація та обслуговування електричних мереж 
зовнішнього освітлення, капітальні та поточні ремонти електромереж зовнішнього 
освітлення та освітлювального устаткування, надання будь-яких видів побутових  послуг, 
якщо вони не заперечують чинному законодавству за вільними розрахунковими цінами 
узгодженими з замовником на договірній основі . 

Згідно з даними бухгалтерської звітності станом на 31.07.2020 КП «Міськсвітло» 
має на своєму балансі: 10 525 одиниць світлоточок, в тому числі 7527з натрієвими 
лампами,  51– з металогалогеновими  лампами, 2 947 з світлодіодними джерелами світла. 
В поточному році підприємство повністю відмовилось від ртутних ламп. 

Загальна протяжність  мереж  зовнішнього освітлення складає – 268,787  км.;  
приладів обліку електричної енергії, яка споживається системою зовнішнього освітлення 
міста – 213од.; опор – 6367 од., в т.ч.: залізобетонних – 5 922од., металевих -  445 од.;  
 Управління зовнішнім освітленням здійснюється за допомогою автоматизованої 
системи дистанційного керування, до якої  під’єднані  всі пункти ввімкнення зовнішнього 
освітлення міста кількість яких складає  213. 

Відповідно до Програми благоустрою міста на 2020 – 2024 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 29.04.2020 № 68/VІI-186 та інших розпорядчих актів міськради, 
в 2021 році на заходи по поточному утриманню та ремонту зовнішнього освітлення міста 
було виділено  фінансування на: 
•капітальні ремонти зовнішнього освітлення–17 299,9 тис. грн.; 
•поточні ремонти освітлення внутрішньо квартальних територій– 2 000,0 тис. грн.; 
•поточні ремонти освітлення селищних вулиць з під’єднанням до централізованих 
мереж зовнішнього освітлення –2 000,00 тис. грн.; 



•поточне обслуговування зовнішнього освітлення міста  -  7 600,0 тис. грн.; 
•оплату за електроенергію для зовнішнього освітлення –  14 747,3 тис. грн. 
•поточне обслуговування світлофорних об’єктів – 1576,0 тис. грн. 
•поточні  ремонти світлофорних об’єктів – 800,0 тис. грн. 

За підсумками господарчої діяльності на 01.07.2021 р. виконано робіт (надано 
послуг)на суму 10 542,5тис. грн. з ПДВ , в тому числі, виконано робіт: Управлінню 
житлово-комунального господарства –10 200,2тис.грн. (з урахуванням витрат на 
електроенергію для зовнішнього освітлення),  іншим організаціям, згідно господарських 
договорів на суму – 342,3 тис. грн., інші доходи склали 1 383,8тис.грн.  

В ході господарської діяльності підприємства за І – ІІ квартал  2021 р. сума 
видатків складає 11 839,4 тис. грн. з  ПДВ, з них: матеріальні видатки –6 515,3тис. грн., 
ФОП- 3 903,3 тис. грн., амортизація 1 138,5 тис. грн.,  інші податки та обов’язкові платежі 
282,3 тис .грн. 

В 2021 році планується виконання капітального ремонту зовнішнього освітлення 
вул.О. Тихого. Вартість робіт склала 16 680,0 грн. В ході ремонту планується замінити -
495 шт. світильників на сучасні світлодіодні, виконати підвіску самонесучих дротів - 16,3 

км., встановити 75 шт. металевих опор і замінити 8 шаф керування. Особливу увагу буде 
приділено освітленню пішохідних переходів де буде  встановлено  додаткове освітлення з 
застосуванням спеціальних світильників шо зменшують осліплюючий ефект для водіїв. 

Станом на 01.07.2021р.  профінансовано поточні ремонти зовнішнього 
освітлення  на загальну суму 2084,4 тис. грн., та до кінця  року  заплановано виконати 
робіт ще на  1915,6 тис. грн. 

Станом на 01.10.21 року виконані поточні  ремонти    з підключенням до 
приладів обліку по вул. Запорізькій (від вул. Кутузова до вул. Блюхера), Шахтарській, 
Закарпатській, Красноярській (від буд. № 76 до буд № 102, Новоросійській  (від вул. 
Запорізькій до вул. Танкістів), Невельського (від вул. С. Ковалевської до вул. Танкістів), 
Шмідта (від буд. № 1 до вул. Центральної),  Щукіна  буд. № 1-15, Вишгородській (від вул. 
М. Залізняка до вул. Красноярській), М. Булгакової, Дитячій б. № 20-43, Саратовській б. 
№ 1-33, Депутатській б. № 32-60, Партизанській б. № 1-11, Індустріальній б. № 1-14, Н. 
Зоря б. № 1-16, Івасюка б. № 13-31, С. Щедрина, вул. Можайського, Кронштадській від б. 
№ 52 до вул. Танкістів, Фруктовій  буд № 1-7, вул. Єнакієвській (від вул. Шкільної до вул. 
Яблуневої), Яблунева (від вул. Єнакієвської до буд. № 32), Червона скеля б. № 1-43, Р. 
Ролана від (вул. Білоброва до вул. Гоголевській), О. Кобилянської, Комарова  б. № 7-23, 

вул. 3-го Вересня, 23, 9-го Травня, 13  
До кінця року заплановано до виконання  поточні ремонти зовнішнього 

освітлення  з підключенням до приладів обліку на вул. Клубна (сел. Семенівка) від 
буд. № 1 до буд. № 12, Квіткова,  буд № 39-49, Аеродромна від вул. Часов`ярської до буд. 
№ 5, вул. М. Ржавського, Механізаторській, Охтирській буд. № 60-96, Краматорській буд. 
№ 47-71, Ушакова (від вул. Куликовської до вул. М. Вовчок), Нестерова (буд. № 6-16), 

Брюлова, 36, Крилова буд. № 1-45, Дарвіна (від пров Гірняцький до вул. Шкільної) 
 В результаті поточних ремонтів на вулицях селищ відновлено 81 світлоточку, 
замінено 5,64   км самонесучих ізольованих проводів.  

Станом на 01.10.21 року виконані поточні  ремонти зовнішнього освітлення 
внутрішньо квартальних територій вул. Н. Курченко, 4, Н. Курченко (тротуар), 
Аероклубній (р-н тролейбусного кола), Куїнджі, 4,8,10,12,16,18,20, Катеринича, 23, О. 
Тихого, 90-94, вул. Магнітогорській, Лікарняній 61,Черняховського, В. Стуса, 53,55,  

До кінця року заплановано до виконання поточні ремонти освітлення 
внутрішньо квартальних територійпо вул. Я. Мудрого, 28, 27,21,68 Бєляєва, алея між 
будинками 123 і 127, Шеймана, 13,15,17, Катеринича, 17, пішохідна доріжка від буд. № 64 
до буд № 68 по вул. Я. Мудрого, Марата, 17, Обїзній, 10, 16, Ш. Руставеллі, Б. 
Хмельницького, 16,Двірцевій, Карпінського 

В результаті поточних ремонтів на внутрішньо квартальних територіях міста  
відновлено 73 світлоточки, замінено 2,4   км самонесучих ізольованих проводів, 38 шт. опор. 



Також в серпні цього року були  виконані ремонти зовнішнього освітлення на алеях 
в районі парку «Ювілейний» на суму 4 530 193,43 грн.  

- Алея  до парку  вздовж храму:  встановлено 11 шт. залізобетонних опор, 1 шт. 
металева опора, 639 м самонесучого проводу, 13 світильників. 

- Алея від вул. Академічна до парку « Ювілейний» : встановлено 30 шт 
металевих опор, 30 шт світильників, 424 м  самонесучого проводу. 

- Алея від вул. Паркової до парку «Ювілейний»- опори з прожекторами -5 шт. 46 
шт. металевих опор, 46 шт. світильників, 1146 м. самонесучого проводу 

 Функціонування зовнішнього освітлення на протязі звітного періоду 2021 року. мало 
стабільний характер. Експлуатація міського освітлення забезпечувалась оперативно виїзною 
(аварійною)  бригадою та черговим електромонтером пульта керування міським 
освітленням. 
 Протягом 6 місяців 2021 року  було усунено різноманітних пошкоджень та коротких 
замикань на  2,4  км. лініях зовнішнього освітлення. Замінено 625  шт. світлодіодних та 
натрієвих ламп. Виконано ряд інших робіт по утриманню опор та інших елементів системи 
зовнішнього освітлення, ліквідовані наслідки дорожньо - транспортних пригод та ін. 
 Основним фактором стабільної роботи зовнішнього освітлення міста залишається 
автоматизована система управління, котра забезпечує стабільне функціонування освітлення,  
допомагає оперативно усувати аварійні ситуації та економити електроенергію завдяки 
раціональному включенню та виключенню освітлення. 
  

Аналіз використання електроенергії 
 

Показники Од. 
виміру 

2020 р 

 

2021 р 

 

відхилення 

Натуральні 
показники 

% 

Кількість, витраченої 
електроенергії на потреби 
зовнішнього освітлення,  

тис. 
кВт/годин 

1627,311 1699,160 +71,849 4,42% 

Сума коштів, витрачених 
на сплату електричної 
енергії для зовнішнього 
освітлення з урахуванням 
ПДВ 

тис. грн. 4830,965 5510,907 +679,942 14,075% 

Середня вартість 1 
кВт/год, грн. для 
зовнішнього освітлення з 
урахуванням ПДВ 

грн. 2,97 3,24 +0,27 9,09% 

 

 

 Під час виконання обслуговування та ремонтів зовнішнього освітлення міста 
використовувались сучасні матеріали, такі як самонесучі ізольовані дроти, з допомогою яких 
досягається висока експлуатаційна надійність мереж, уникається можливість коротких 
замкнень на лінії, знижуються втрати електроенергії. Всі світильники під час ремонтів 
комплектувались енергозберігаючими  світлодіодними джерелами світла, що дозволяє при 
зниженні споживаної потужності навіть незначно збільшити освітленість.  
 З метою забезпечення в подальшому якісного та своєчасного виконання  робіт з 
ремонту та обслуговування зовнішнього освітлення міста необхідно вирішувати питання   
технічного забезпечення підприємства автомобільною та спецтехнікою. Середній вік 
техніки, яка знаходиться на балансі підприємства, сягає 30 - 35 років, шо збільшує витрати 
та уповільнює темпи виконання ремонтних робіт. 
 Кількість штатних працівників станом на 01.07.2021 складає -37 чол. Суттєвою  
також залишається  проблема відсутності кваліфікованих кадрів. З метою забезпечення 



кадрами та підвищення освітнього рівня працівників підприємством проводиться 
навчання, як за місцем роботи, так і з залученням навчальних закладів. 
 

 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                    Андрій БЕЗСОННИЙ  

   

 

Члени комісії:              Андрій ЛІТВІНЕНКО 

 

 

                     Сергій ФАКТОРОВИЧ  
 

 

                 Олена  РЕКРУТ  

 


