
Комунальні послуги,  
житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

Житловий фонд громади становить 4463 завершених будівництвом 
приміщень загальною площею 258,2 тис. кв. м. Частка індивідувальних 
будинків становить 99,35%. У громаді переважає садибний тип забудови, 
багатоквартирні будинки розташовані в селищі Ємільчине (2, 3 та 5-поверхові) 
загалом їх 32, селі Степанівка (2-поверхові) –загалом 8, селах Серби, 
Миколаївка– загалом 6. 

Увесь житловий фон має індивідуальне опалення. 
До централізованого водопостачання підключено 1750 споживачів,до 

централізованої каналізації – 520. В бох випадках йдеться про селище 
Ємільчине, в селах такої послуги немає. 

Газопостачання є у 12 населних пунктах: Ємільчине, Степанівка, Горбове, 
Куліші, Хутір-Мокляки, Нараївка, Красногірка, Брідок, Симони, Середи, 
Підлуби, Руденька. Послуги надає Ємільчинська дільниція АТ «Житомирргаз». 
Поширення цього виду палива стримує висока вартість та складнощі 
підєднання до мереж. 

 Комунальні послуги в селищі Ємільчине надають комунальні 
підприємстваселищної ради КП «Водоканал» (централізоване водопостачання 
та водовідведення, поводження з рідкими відходами, ритуальні послуги), 
«Благоустрій» (поводження з твердими побутовими відходами). Два приватні 
підприємці надають послуги із поводження із рідкими відходами, три 
підприємці – ритуальні послуги. 

Електропостачання забезпечене в усіх населених пунктах громади, їх надає 
Ємільчинський район електричних мереж АТ «Житомиробленерго».  

 
Зв`язок 

На території громади надають послуги наступні інтернет-провайдери: ПАТ 
«Укртелеком», ТОВ «Ведеком», ТОВ «Ультранет». Мережа доступу до 
швидкісного інтернету розгалужена, але є кілька «білих плям», де відсутній 
доступ до мережі як швидкісного Інтернету, так і до покриття 3G та 4G: 
Кривотин, Осівка, Кочичине, Березники, Андрієвичі, Симони, Велика Глумча, 
Непізнаничі. Це не дозволяє жителям скористатися державними та місцевими 
інтерактивними сервісами для отримання інформації, отримання послуг, 
навчання тощо. 

Мобільний (стільниковий) зв'язок доступний майже на всій території 
громади, оператори Kyivstar, Vodafone, Lifecel. Але є кілька територій та 
населених пунктів, де його якість і постійність викликає нарікання: 
Кривотинський, Кочичинський, Симонівський,  старостинські округи, лісові 
масиви в північній частині громади. 

Абонентів станцінарного телефонного зв`язку обслуговує Ємільчинський 
центр обслуговування клієнтів Житомирської філії ПАТ «Укртелеком».  

Поштовий зв’язок забезпечує селищне міське відділення поштового 
зв`язку Ємільчине Центру поштового зв`язку №4 Житомирської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта».По селах громади діють 10 стаціонарних та 8 пересувних 



поштових відділень. В Ємільчиному працює відділення-склад ТОВ «Нова 
пошта». 
 




