Житлово-комунальні підприємства міста Луцька
(Довідник лучанина)
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В рамках Програми транскордонного співробітництва ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013 Європейського інструменту сусідства та
партнерства з 1 листопада 2014 року реалізується проект: «Розвиток
комунальних послуг як складова сталого розвитку міст польськоукраїнського прикордоння» (реєстраційний номер: ІPBU.03.01.0006-580/11-00). Головним партнером в проекті виступає Товариство
органів місцевого самоврядування Єврорегіон Буг. Партнер 1 – це
місто Холм, Партнер 2 − виконавчий комітет Луцької міської ради.
Проект реалізується у партнерстві Товариства органів
місцевого самоврядування Єврорегіону Буг, міста Холм
та виконавчого комітету Луцької міської ради.
Загальний бюджет проекту
бюджет заходів у Луцьку
з них грант для обласного центру Волині
співфінансування з місцевого бюджету

303 445,76 євро
67 935,47 євро
61 141,92 євро
6793,55 євро

Проект має «м’який» характер і ґрунтується на передачі
знань і передового європейського досвіду у сфері надання
комунальних послуг населенню та підвищенні кваліфікації
представників комунальної сфери українського міста Луцьк і
польського міста Холм. У процесі реалізації проекту
підвищиться обізнаність жителів міст польсько-українського
прикордоння та учасників проекту про ті послуги, які надають комунальні підприємства міст, їх якість та європейські
норми. Опрацьовані фахівцями висновки та дослідження
повинні стати базою для створення кращих місцевих планів
розвитку.

Project «The growth of municipal services as a part of well-balanced
development of Polish – Ukrainian borderland cities» (Reference
number: ІPBU.03.01.00-06-580/11-00) is implemented from November
1 within the framework of the Cross-border Cooperation Programme
Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 of the European Neighborhood and
Partnership Instrument. The Lead Partner of the project is NGO «The
Association of Local Governments Euroregion BUG». Partner 1 of the
project – the city of Chelm and Partner 2 – the Executive Committee of
Lutsk City Council.
The project is implemented in partnership of NGO «The
Association of Local Governments Euroregion BUG», the
city of Chelm and the Executive Committee of Lutsk City
Council.
Total budget of the Action
Events budget in Lutsk
including grant to the Volyn regional center
Lutsk local budget contribution

303 445,76 EUR
67 935,47 EUR
61 141,92 EUR
6 793,55 EUR

Project has a «soft» character and is based on transferring
knowledge and European experience in the field of provision
of municipal services and increasing qualifications of the
representatives of municipal sphere in Lutsk and Chelm. During
the project’s realization, it is planned to raise inhabitants’ and
participants’ awareness of the services, provided by municipal
enterprises of the cities, their quality and European norms.
Worked out experts’ opinions and researches must become
a base in working out assumptions for creating better local
development plans.

The main objective of the project:

Основна мета проекту
Стимулювання динаміки розвитку комунальних
послуг у містах Холм Люблінського воєводства та
Луцьк Волинської області шляхом передачі знань
та обміну досвідом.
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to stimulate the municipal services’ development
dynamics in Chelm (Lubelskie Voivodeship) and Lutsk
(Volyn region) through the knowledge transfer and
experiences exchange.
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Основна мета діяльності Центру
транскордонної економічної співпраці,
який створений в рамках проекту, це:

The main objective of activities in
the Cross-border Municipal Economy
Centre, created within the project:

Дослідження та сприяння розвитку місцевих ініціатив

Research and promote the development of local
initiatives

Розвиток транскордонної співпраці, що здійснюються місцевими органами влади, неурядовими організаціями, підприємницькими структурами, фізичними
особами в реалізації програм та окремих проектів,
спрямованих на забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку міста Луцьк

The development of cross-border cooperation,
carried out by local authorities, non-governmental
organizations, business structures, individuals in the
implementation of specific programs and projects,
aimed at providing sustainable socio-economic
development of the city of Lutsk

Основні завдання Центру:
Ініціювання та розробка проектів розвитку прикордонної,
транспортної, туристичної, комунальної, природоохоронної інфраструктури, молоді та спорту, культурних центрів, а
також реалізація стратегії розвитку прикордонних регіонів
України та Польщі
Вивчення та оцінка внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу регіону
Залучення спеціалістів з регіонального розвитку, транс кордонного співробітництва та євроінтеграції, в тому числі
закордонних експертів, обмін досвідом
Інформування зацікавлених закладів, організацій, установ та
громадськості про свою діяльність та можливості міжнародної співпраці
Організація конференцій, семінарів та інших інформаційних
заходів
Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті та
сприяють виконанню завдань Центру і не суперечать законодавству України
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The main tasks of the Center:
Initiating and developing of projects of frontier, transport,
tourism, municipal, environmental infrastructure, Youth and
Sports, cultural centers, and implementation of the strategy in
development of border regions in Ukraine and Poland
Studying and evaluation of internal natural, economic,
scientific and labor potential of the region
Involvement of experts on regional development, cross-border
cooperation and European integration, including foreign
experts, exchange of experience
Informing the interested institutions, organizations and public
about their activities and opportunities for international
cooperation
The organization of conferences, seminars and other
information events
Implementation of other activities that correspond to the
goals, contribute to the fulfillment of the tasks of the Centre and
do not contradict the legislation of Ukraine
7

Єврорегіон Буг

Euroregion Bug

Belarus

Poland

Volyn region

Lviv region

Луцьк – адміністративний центр Волині,
що входить до складу «Єврорегіону Буг»

Lutsk is the administrative center of Volyn
region, which is a part of «Euroregion Bug»

Луцьк

Площа: 42 км²
Населення: 211,7 тисяч

Lutsk

Area: 42 km2
Population: 211,7 thousand
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Республіка Білорусь

Belarus
150 км
до кордону з
Республікою Білорусь

150 km from
the border
with Belarus

Lutsk
Poland

Польща

Луцьк

100 км
до кордону
з Польщею

Луцьк – важливий транспортний
вузол Волині, розташований на
перехресті автомобільних шляхів

Варшава

Київ

100 km from
the border with
Poland

Lutsk is the important transport
hub of Volyn region, located at the
intersection of highways

Warsaw

50 км на північ
траса Київ − Варшава

Kyiv

50 km north of Lutsk route Kyiv-Warsaw
Чоп

Луцьк

Київ

Chop

Lutsk
70 км на схід
траса Київ − Чоп
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70 km east of Lutsk –
route Kyiv-Chop
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Kyiv

На території міста діє близько 30 комунальних установ,
які надають такі послуги:

комунальні

медичні

культурні

туристичні

інформаційні

Благоустроєм міста та забезпеченням комфорту лучан
займається Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, якому підпорядковуються:
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»
Комунальне підприємство «Луцьке електротехнічне
підприємство-Луцьксвітло»
Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
Луцький СКАП «Луцькспецкомунтранс»
Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування
Житлово-комунальне підприємство №3
Житлово-комунальне підприємство №2
Житлово-комунальне підприємство №7
Житлово-комунальне підприємство №11

Також комунальні послуги надають:
Житлово-експлуатаційна контора №8 ЖБК (житловобудівельний кооператив)
«М.Ж.К.» ЛТД (товариство з обмеженою відповідальністю)

12

About 30 municipal enterprises function in the city and
provide the next services:

municipal

medical

cultural

tourist

information

The Department of Housing and Municipal Services deals
with the improvement of urban amenities, welfare and
the provision of comfort for the inhabitants. The following
enterprises subordinated to the Department:
State municipal enterprise «Lutskteplo»
Municipal enterprise «Lutsk Electrotechnical enterprise –
Lutsksvitlo»
Municipal enterprise «Lutskvodokanal»
Lutsk special municipal transport enterprise
«Lutskspetskomuntrans»
«Lutsk ceremonial services specialized municipal
enterprise»
Housing and municipal enterprise № 3
Housing and municipal enterprise № 2
Housing and municipal enterprise № 7
Housing and municipal enterprise № 11

In addition, the following enterprises provide
municipal services:
Housing Management Office №8 ZhBK
«M.Zh.К.» Ltd
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Житловий фонд обласного міста Волині, який обслуговується та експлуатується житлово-комунальними
підприємствами, складає 1452 будинків. З них:

Housing stock of Lutsk is maintained and operated by
housing and municipal enterprises and consists of 1452
buildings.

В місті функціонує 147 (станом на
1 червня 2015 року) об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та будинкових комітетів.
Створена асоціація ОСББ «Лучани».

232

9-ти поверхові
будинки

324

5-ти поверхові
будинки

896

інші будинки, з них
172 ветхі та аварійні

Забезпечення зручностями із загальної кількості квартир (%)

91,7
79,7
87,3
86,9
83,1
5,5

газ
гаряче водопостачання
водопровід
каналізація
центральне опалення
електроплити
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The city has 139 condominium associations
(condominiums) and house committees.
It is founded the association of
condominiums «Luchany».

232
9-storey
buildings

324
5-storey
buildings

896

other buildings
(172 ramshackle and
unfit buildings)

Providing services in percentage from the total number of
apartments (%)

91,7
79,7
87,3
86,9
83,1
5,5

gas
hot water
water supply
sewage
central heating
electric stoves
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Житлово-комунальні підприємства
Луцька надають такі послуги мешканцям:
прибирання місць загального користування
прибирання прибудинкової території
обслуговування димовентиляційних каналів
дератизація та дезінсекція
технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і водовідведення та
елементів зовнішнього упорядження
освітлення місць загального користування

Основною сферою діяльності комунального підприємства
«Луцьктепло» є виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та забезпечення тепловою енергією населення, бюджетних установ та інших споживачів міста Луцька.
Підприємство надає послуги населенню:

абонентам
з централізованого
опалення

132,23 км
63 котельні
488,533Гкал/год
63 котельні та
52 ЦТП

public space cleaning
surrounding grounds cleaning
ventilation channels service
disinfection and disinfestation
maintenance service and current repair of structural
elements, internal systems of cold water supply,
drainage and external arrangement elements
public lighting

Municipal enterprise «Lutskteplo»

КП «Луцьктепло»

54 360

Housing and municipal enterprises
provide the following services:

650

абонентам
в тому числі з
децентралізованого
теплопостачання

41 990

абонентам
з централізованого
постачання гарячої
води

загальна протяжність теплових та парових мереж
постачають теплову енергію до споживача
сумарна потужність котелень
задіяні у виробничому процесі

The main task of the municipal enterprise «Lutskteplo» is
production, transportation and providing heat energy for
inhabitants, budgetary institutions and other consumers
of Lutsk.

54 360

consumers
centralized
heating

132,23 km
63 boiler houses
488,533Gcal / h.
63 63 boiler houses
and 52 centralized

650

consumers
decentralized
heating

consumers
centralized
hot water
supply

the total length of heat and steam networks
supply thermal energy to consumers
total capacity of boiler houses
are involved in the manufacturing process

heating points
16

41 990
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Municipal enterprise «Lutsksvitlo»

КП «Луцьксвітло»
Займається:
обслуговуванням мереж вуличного освітлення м. Луцька,
їх монтажем, реконструкцією та будівництвом
обслуговуванням світлофорних об’єктів, їх монтажем,
реконструкцією та будівництвом
обслуговуванням освітлення рекламних засобів згідно
укладених договорів

Municipal enterprise «Lutsk Electrotechnical enterprise –
Lutsksvitlo» is engaged in:
maintenance of street lighting in Lutsk, their installation,
reconstruction and building
maintenance of traffic light objects, their installation,
reconstruction and building
maintenance of lighting advertising materials under the
contracts

9 421

372,2

9 421

372,2

123

2 750

123

2 750

cвітлоточок
знаходиться на
балансі підприємства

кілометрів
протяжність мереж
зовнішнього освітлення

підстанції
проводиться подача
електроенергії

годин
середньорічна кількість
освітлення
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of light points
are on the balance of
the enterprise

km
length of public
lighting networks

substations
produce supply
of electricity

hours
the average number of
hours of street lighting
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КП «Луцькводоканал»

Municipal enterprise «Lutskvodokanal»

Це комунальне підприємство визнане природним
монополістом та виконавцем послуг по централізованому
водопостачанню та водовідведенню.
КП «Луцькводоканал» надає такі послуги:
по централізованому водопостачанню та водовідведенню
населенню, промисловим та іншим підприємствам і організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів
роботи аварійно-диспетчерської служби
аналіз питної та стічних вод
встановлення та повірку лічильників
видача технічних умов
виготовлення проектно-технічної документаці

This enterprise is acknowledged as a natural monopoly and
executor of services for water supply and drainage system.
Municipal enterprise «Lutskvodokanal» provides the following
services:
provision of water supply and drainage to the inhabitants,
industrial and other enterprises and organizations under the
concluded contracts and current tariffs
work of emergency dispatch services
analysis of drinking and waste water
installation and checking of water meters
issuing of technical specifications
production of design-technical documentation

Водопостачання міста Луцька здійснюється з 52-х артезіанських
свердловин, глибина яких коливається від 80 до 170 м.
Середньодобовий підйом води у 2014 році становив 48,2 тис м3.

Water in Lutsk is supplied from 52 artesian wells, depth of
which ranges from 80 to 170 m. The average daily water rise in
2014 was 48.2 thousand m3.

Водопостачання здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. Всі площадки водопідготовки
мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з
парком резервуарів чистої води в кількості 11шт. загальним
об’ємом 50,5 тис м3. На сьогодні знезараження питної води
відбувається за допомогою гіпохлоридних установок, що є
економніше та безпечніше.

Water is supplied from the underground wells of five water
intakes (Dubno, Novo-Dubno, East, South-East and Omelyany).
All water platforms have complex of buildings on cleaning
and processing of raw water with the park of potable water’s
reservoirs in number of 11 pieces and total volume of 50.5
thousand m3. Today disinfection of drinking water is carried out
through hypochlorite installations that are more economical
and safer.

Протяжність водопровідних мереж становить у 2014 році
314,5 км, з яких відповідно 168,2 км ветхі і аварійні. На мережі
розташовано 89 водозабірних колонок. Для прийняття та
очистки стоків експлуатується 18 каналізаційно-насосних
станцій та комплекс очисних споруд. Протяжність каналізаційних мереж становить у 2014 році 207,2 км, з яких 106,3 км ветхі
і аварійні. Фактичний середньодобовий пропуск стічних вод
становить у 2014 році 44,5 тис м3/добу.

The length of the water supply networks in 2014 was 314.5 km,
168.2 km of which are ramshackle and in critical condition.
There are 89 standpipes on the water supply network. For
wastewater treatment 18 sewage pumping stations and the
treatment facilities’ complex were used. The length of the
sewer networks in 2014 was 207.2 km,106.3 km of which were
ramshackle and in critical condition. The actual average pass of
sewage in 2014 was 44.5 thousand m3 / day.
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Municipal enterprise «Lutskspetskomuntrans»

КП «Луцькспецкомунтранс»
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство:
забезпечує збір та утилізацію твердих побутових відходів в
місті Луцьку
виконує роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ
відкачку рідких побутових відходів
утримання мереж зливової каналізації
зимове прибирання доріг
санітарне прибирання вулиць міста та встановлення
дорожніх знаків

1,5 тис м

3

500 тис м

3

за рік

за день
відходів
утворюється
в місті

відходів
утворюється
в місті

90 %

забезпечення міста сміттєвими
контейнерами типу «Євро»

24

сміттєвози
використовується
для вивозу ТПВ
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4

спецавтомобілі
використовується
для вивозу РПВ

Lutsk special municipal transport enterprise
«Lutskspetskomuntrans»:
provides collection and disposal of solid wastes in Lutsk
performs work for the liquidation of natural landfills
pumping of liquid wastes
maintenance of storm water drain networks
winter road cleaning
sanitary cleaning of streets and installation of traffic signs

1,5 thousand m 500 thousand m
3

3

per year

during the day
of wastes are
produced
in the city

of wastes are
produced
in the city

90 %

the city is provided with
«Euro-type» containers

24

garbage trucks
are used for removal
of solid wastes
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4

special machines
for liquid wastes

КП «Луцьке підприємство електротранспорту»

Municipal enterprise «Lutsk Enterprise of Municipal Electric Transport»

Основна діяльність підприємства − перевезення пасажирів
тролейбусами та автобусами.

The main activities of the company - transportation of
passengers by trolleybuses and buses.

Також підприємство надає послуги:
послуги автокрана, екскаватора, автовишки, вертикальної
платформи
пошиття спецодягу із власного матеріалу чи матеріалу замовника
миття автомобільного транспорту
ремонт електродвигунів
ремонт агрегатів вантажних автомобілів та автобусів
розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на автобусах
та тролейбусах
автомобільна стоянка
виконання робіт з проведення електротехнічних вимірювань
і випробувань в електроустановках

Also, the enterprise provides the following services:
services of a truck crane, excavator, auto towers, vertical
platform
sewing of clothes of own material or material of the customer;
car washing
repair of electric motors
repair of aggregates of trucks and buses
outdoor and indoor advertising on the buses and trolleybuses
parking
performance of works on conducting electrical measurements
and testing in electrical systems

Мешканці обласного центру Волині мають змогу користуватися двома видами громадського транспорту:

Inhabitants of Volyn regional center have a possibility to use two
kinds of public transport:

тролейбусами

trolleybuses

У 2015 р. щоденно на маршрути виходило 37 тролейбусів, з
яких 8 – пристосовані для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями.

автобусами
У 2015 р. для перевезень було
задіяно 233 автобуси в основному
складі та 28 автобусів в резерві.
Курсує 14 автобусів пристосованих
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
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37 trolleybuses ran along their
routes in 2015. 8 trolleybuses
are adapted for transportation
persons with disabilities.

buses
233 buses and 28 reserved buses
were involved for transportation in
2015. There are 14 buses adapted
for transportation people with
disabilities.
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30 млн
330

зупинок громадського
транспорту на 67-ми
вулицях і проспектах
охоплено автобусною
мережею

пасажирів
перевозиться
щороку
автобусами

29

автобусних марштуів
експлуатується у місті,
протяжністю 801 км

У березні 2013 р. запроваджена система стеження за рухом громадського
транспорту, усі міські автобуси обладнані пристроями GPS-навігації.
Маршрутні таксі оснащені голосовими системами оповіщення пасажирів
про найменування зупинок. У центрі міста встановлено 2 електронних табло
для інформування про графік руху та прибуття автобусів міських маршрутів
на дану зупинку.

30 million
330

public transport
stops at 67
streets and
prospects

22 370, 3 тис

пасажирів перевезено
у 2014 році

14

тролейбусних маршутів
відкрито в місті Луцьку

29

bus routes with total
length of 801 km
in the city

In March 2013 was established a system for monitoring the bus traffic and all city
buses were equipped with GPS-navigation devices. Buses are equipped with Audio
Voice Announcement Systems to announce the bus stop. Two bus stops in the city
center are equipped with two information boards of bus arrivals.

276 км

експлуатаційна протяжність
тролейбусних ліній

of passengers
use bus public
transport every
year

276 km
22 370, 3 thousand

of passengers were
transported across the
city in 2014

operating length
of trolley lines

14

trolleybus routes in Lutsk

«Луцький спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування»

«Lutsk ceremonial services specialized
municipal enterprise»

Надає ритуальні послуги та пов’язані з ними роботи і послуги:
утримання місць поховань та пам’яток історичної і культурної
спадщини
реалізує товари похоронного призначення
поховання одиноких громадян
цілодобове чергування автокатафалка по м. Луцьку

provides funeral services and related activities:
maintenance of burial places and monuments of historical
and cultural heritage
realization of products for funeral purposes
burial of single citizens
twenty-four hour service of catafalque in Lutsk

КП «Парки та сквери міста Луцька»
Oсновними видами діяльності є:
виконання робіт по створенню нових зелених насаджень, їх
ландшафтних реконструкцій, впорядкування парків та скверів
експлуатація та утримання в належному санітарному стані
парків культури та відпочинку, скверів та територій, що
знаходяться в міській комунальній власності
надання послуг по знесенню дерев
надання послуг по косінню газонів
надання послуг по вирізці самосіву
надання послуг по стрижці живоплоту
формувальна та санітарна обрізка крон дерев
надання послуг транспортними засобами і механізмами
підприємства
технічне утримання та розробка паркових атракціонів та інше
При впорядкуванні територій одним з головних компонентів нині є озеленення, яке спрямоване на поліпшення естетичних характеристик парків, алей, присадибних ділянок.
Найзначнішими об’єктами групи зелених територій підприємства є Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі
Українки (площа 70 га), Меморіальний комплекс «Вічна
Слава» ( 5 га), парк 900-річчя міста Луцька (15 га) та інші.
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Municipal enterprise «Parks and Squares of Lutsk city»
The main activities of municipal enterprise «Parks and Squares
of Lutsk city» are:
implementation of works on creation of new green plantings
and their landscape reconstruction, park and square areas
development
operation and maintenance in good sanitary condition
recreation parks, gardens, and areas that are in the city
municipal ownership
providing services of trees’ demolition
providing services of lawns’ mowing
providing services for cutting out of self-seedings
providing services of trimming
forming and sanitary pruning of tree crowns
providing services on transportation in the enterprise
technical maintenance and development of park recreational
facilities
When improving the territory, one of the main components is
now plantings in order to improve the aesthetic characteristics
of parks, alleys and gardens. The most significant objects of
green areas of the enterprise are Lesya Ukrainka Central Park
of Culture and Rest (70 ha), Memorial Complex «Vichna Slava»
(«Eternal Glory») (5 ha), Park 900th anniversary of Lutsk city (15
ha) and others.
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Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»
www.teplo-dkp.lutsk.ua
43005,
м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20,
teplo@mail.lutsk.ua
диспетчер + 38 (0332) 72-72-90
Комунальне підприємство «Луцьке
електротехнічне підприємство-Луцьксвітло»
43021
м. Луцьк, вул.Івана Франка, 14а
lutsksvitlo@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 24-71-94

State municipal enterprise «Lutskteplo»
20, Hulaka-Artemovskoho Str., Lutsk 43005
teplo@mail.lutsk.ua
dispatcher (0332) 72-72-90

Municipal enterprise «Lutsk Electrotechnical
enterprise – Lutsksvitlo»
14a, Ivana Franka Str., Lutsk 43021
lutsksvitlo@gmail.com
dispatcher (0332) 24-71-94

Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
http://vd.lutsk.ua/
43010
м. Луцьк, вул.Дубнівська, 26
info@vd.lutsk.ua
диспетчер + 38 (0332) 15-53,
+ 38 (0332) 25-55-55

Municipal enterprise «Lutskvodokanal»
26, Dubnivska Str., Lutsk 43010
info@vd.lutsk.ua
dispatcher (0332) 15-53, (0332) 25-55-55

Луцький СКАП «Луцькспецкомунтранс»
43010
м. Луцьк, вул.Дубнівська, 64
lskap@mail.ru
диспетчер + 38 (0332) 24-54-48

Lutsk special municipal transport enterprise
«Lutskspetskomuntrans»
64, Dubnivska Str., Lutsk 43010
lskap@mail.ru
dispatcher (0332) 24-54-48

Луцький спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування
43020
м. Луцьк, вул.Рівненська,52
lspeckom@gmail.com
прийом замовлень + 38 (0332) 25-50-35

«Lutsk ceremonial services specialized
municipal enterprise»
52, Rivnenska Str., Lutsk 43020
lspeckom@gmail.com
Tel.: (0332) 25-50-35

Комунальне підприємство
«Парки та сквери м. Луцька»
43020
м. Луцьк вул.Рівненська,119
zelenegosp.lutsk@gmail.com
телефон + 38 (0332) 25-02-92

Municipal enterprise «Parks and Squares
of Lutsk city»
119, Rivnenska Str., Lutsk 43020
zelenegosp.lutsk@gmail.com
Tel.: (0332) 25-02-92

Луцьке підприємство електротранспорту
http://lpe.at.ua/
43018
м. Луцьк, вул.Даньшина, 1/52
lpe.pev@gmail.com
приймальня + 38 (0332) 29-09-05

Lutsk Enterprise of Municipal
Electric Transport
http://lpe.at.ua/
1/52, Danshyna Str., Lutsk 43018
lpe.pev@gmail.com
tel.: (0332) 29-09-05
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Житлово-комунальне підприємство №3
43021
м. Луцьк, вул.Винниченка, 39
zkp3@kp.lutskrada.gov.ua
диспетчер (привокзальний район)
+ 38 (0332) 24-11-23
диспетчер (район центру) + 38 (0332) 24-04-48,
+ 38 (0332) 24-73-79

Housing and municipal enterprise №3
39, Vynnychenka Str., Lutsk 43021
zkp3@kp.lutskrada.gov.ua
dispatcher (pryvokzalnyi district)
(0332) 24-11-23
dispatcher (city centre) (0332) 24-04-48,
(0332) 24-73-79

Житлово-комунальне підприємство №2
43017
м. Луцьк, бульв. Дружби народів,13а
jkp2.lutsk@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 26-09-92

Housing and municipal enterprise №2
13a, Druzhby narodiv boulevard, Lutsk 43017
jkp2.lutsk@gmail.com
dispatcher (0332) 26-09-92

Житлово-комунальне підприємство № 7
43018
м. Луцьк, вул.Січова, 20а
jkp7.lutsk@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 25-37-51

Housing and municipal enterprise №7
20a, Sichova Str., Lutsk 43018
jkp7.lutsk@gmail.com
dispatcher (0332) 25-37-51

Житлово-комунальне підприємство № 11
43026
м. Луцьк, вул.Федорова,9
jkp11.lutsk@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 71-32-34

Housing and municipal enterprise №11
9, Fedorova Str., Lutsk 43026
jkp11.lutsk@gmail.com
dispatcher (0332) 71-32-34

«М.Ж.К.» ЛТД
http://www.mjk.lutsk.ua/
43024
м. Луцьк, пр.Соборності,19б
mgk.lutsk@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 25-37-72

«M.Zh.К.» Ltd.
19b, Sobornosti av., Lutsk 43024
mgk.lutsk@gmail.com
dispatcher (0332) 25-37-72

Житлово-експлуатаційна контора №8 ЖБК
43024
м. Луцьк, пр.Соборності,23
jkp8.lutsk@gmail.com
диспетчер + 38 (0332) 25-21-31

Housing Management Office №8 ZhBK
23, Sobornosti av., Lutsk 43024
jkp8.lutsk@gmail.com
dispatcher (0332) 25-21-31
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