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1
Благоустрій 

прибудинкових територій

Капітальний ремонт прибудинкових 

територій благоустрою за адресами: вул. 

Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; 

проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 

15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. 

Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Благоустрій прибудинкових територій») 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Проект 

розробляється 
1000,000 0,0 1000,000                

Укладено договір на 

виготовлення ПКД

2
Європейський сквер на 

Крошні

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням скверу за адресою: м. 

Житомир, вул. Покровська, 131.  

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Виготовлено ПКД 1500,000 0,0 1500,000                Виготовлено ПКД

3 Алея здоров̓я

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням алеї за адресою: м. 

Житомир, Бульвар Польський, 13. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Алея здоров’я») (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Виготовлено ПКД 500,000 0,0 500,000                Виготовлено ПКД

4

Благоустрій стежки між 

Крошнею та Вільським 

Шляхом (колишня 

Максютова)

Капітальний ремонт території 

благоустрою між мікрорайоном Крошня  

та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Благоустрій стежки між Крошнею та 

Вільським Шляхом (колишня 

Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)

Виготовлено ПКД 500,000 36,450 463,550      500,000 36,450 Виготовлено ПКД

5
Спорт у кожен двір 

(Бориса Тена, 104)

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням спортивного майданчика за 

адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 

104. (Реалізація проекту бюджету участі – 

«Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
644,977 165,39295 479,58405

Виконання 

будівельно- 

монтажних робіт

165,39295 479,58405 Виконано робіт на 10 %

6
Територія здоров’я на 

Мальованці

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням спортивного майданчика 

на розі вулиць Троянівська та 

Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація 

проекту бюджету участі – «Територія 

здоров’я на Мальованці») (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Виготовлено ПКД 500,000 0,0 500,000                Виготовлено ПКД

7

«Дитяча мрія» - 

облаштування дитячої 

зони у Мальованському 

сквері

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням дитячого майданчика на 

розі вулиць Троянівська та Радивілівська в 

м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету 

участі – ««Дитяча мрія» - облаштування 

дитячої зони у Мальованському сквері») 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Виготовлено ПКД 473,100 0,0 473,100                Виготовлено ПКД

8 Сучасна зупинка

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням зупинки громадського 

транспорту за адресою: м. Житомир, вул. 

Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту 

бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в 

т.ч. виготовлення ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
499,217 217,41543 281,80157      217,415 281,80157

Завершені будівельні 

роботи 

9
Перший в Житомирській 

області «Зелений 

лабіринт»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням "Зеленого лабіринту" на 

території парку культури та відпочинку 

ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Перший в Житомирській області 

"Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
1435,000 1405,52175 29,47825      1405,522 29,47825

Завершені будівельні 

роботи 

10

Громадська інтернет-

бібліотека «Велесова 

книга» на Бульварі 

Польському»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням громадської інтернет-

бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі 

Польському

Виконуються 

будівельні роботи 
997,000 325,59712 671,40288

Виконання 

будівельно- 

монтажних робіт

997,000 325,59712 Виконано робіт на 90 %

11
Вуличний сценічний 

майданчик «Натхнення» 

на Бульварі Польському»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням вуличного сценічного 

майданчику "Натхнення" на Бульварі 

Польському

Виконуються 

будівельні роботи 
950,000 892,14415 57,85585

Виконання 

будівельно- 

монтажних робіт

950,000 892,14415 Виконано робіт на 90 %

12

Декоративний фонтан на 

розі Небесної Сотні та 

Лятошинського «Лотос 

Небесної Сотні»

Будівництво фонтану "Лотос Небесної 

Сотні"  на розі вулиць Небесної Сотні та 

Бориса Лятошинського в м. Житомирі 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Декоративний фонтан на розі Небесної 

Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної 

Сотні») (в т.ч. виготовлення ПКД)

Підготовка 

договору на 

виконання робіт

401,063 12,150 388,913      12,150 388,913 Виготовлено ПКД

Додаток №2 до Положення про бюджет участі 

(громадський бюджет) міста Житомир

Управління капітального будівництва міської ради

За червень 2019 року

№ 

з/п

Назва проекту-

переможця

Назва заходу в міській-цільовій 

програмі, місце розташування

Етап реалізації, 

заходи з 

виконання
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Глазунов В.В.
Начальник управління 

капітального будівництва
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Виконані роботи

Вартість, тис. грн.

Отриманий результат
Найменування 

робіт


