
Інформація 
про стан ремонту доріг 

Станом на 05.10.2016: 

1. Виконано поточний ремонт вулиць, площею 31,6 тис. кв. м. 

Найбільші обсяги робіт виконано на вул.: 

- пл. Шевченка - 6346 м
2
 

- вул. Полярній - 5959 м
2
 

- транспортній розв'язці на перетині вул. 3. Гайдай і вул. Г. Дніпра-3515 м
2
 

- вул. Тимошенка - 2363 м
2
 

- вул. Вишгородській - 1164м
2
 

- вул. Північній - 1141м
2
 

- вул. Луговій - 644 м
2
 

- вул. Богатирській - 581 м
2
 

- пров .Гаванському - 505 м
2
 

- вул. Автозаводській-485 м
2
 

- вул. Гамарника - 299м
2
 

2. Пофарбовано направляючих пішохідних огороджень - 5100 п.м. 

3. Пофарбовано колесо відбійної стрічки - 9156 п.м. 

4. Виконано заміну старої колесо відбійної стрічки на нову оцинковану загальною довжиною - 324 п.м., в тому числі: 

 

- вул. Малиновського - 152 м.пог. 

- вул. Г. Дніпра - Г. Сталінграда - 44 м.пог. 

- вул. Г. Дніпра- 128 м.пог. 

5. Встановлено світлоповертаючих елементів (катафотів) - 752 шт. 

6. Встановлено кінцевих елементів на колесовідбійній стрічці - 51 ш і 

7. Виконано заливку тріщин 15, 3 км. 

8. Відремонтовано: 

- зливоприймачів - 33 од.; 

- оглядових колодязів - 24 од. 

9. Виконано капітальний ремонт між квартальних проїздів: 

- вул. Дубровицькій, 3, 5, 7 - 2502 кв. м. на суму 921,8 тис. грн.; 

- пр. Рокоссовського, 2Б - 2968 кв. м. на суму 884,3 тис. гри.; 

- вул. Г. Дніпра, 40-а; 42, 42-а - 2377 кв. м на суму 598,3 тис. грн.: 

- вул. Маршала Тимошенка, 11 - 750 кв.м. на суму 260 тис. гри. 

- вул. Зої Гайдай, 1- вул. Тимошенко, 13-13Б - 750 кв.м. мна суму 203 тис. грн.; 

- пр. Оболонському, 14Е - 971 кв.м. мна суму 377 тис. гри.; 

- пр. Оболонському, 37А - 2846 кв.м. мна суму 890 тис. гри.;  

- Розпочато роботи по: 
- пр. Героїв Сталінграду, 58-60; 

- вул. 3. Гайдай. 7; 

- вул. Прирічній, 5; 

- вул. Кирилівській, 172; 

- пр. Оболонському, 7Б, 7В, 7Г; 

Всього у 2016 році буде виконано капітальний ремонт між квартальних проїздів та прибудинкових територій, площею 28,5 тис. кв. м.. на суму 9,96 млн. грн. 

В   планах  робіт  на   2016  рік  також  виконання   поточного   ремонту прибудинкових територій на ЗО об'єктах, площею 12,4 тис. кв. м., на суму 3,67 млн, 

грн. 

10. Розпочато роботи по середньому ремонту вул. Героїв Дніпра. Площа ремонту складе - 14 тис. кв. м., на суму 4,65 млн. гри. Роботи будуть закінчені у жовтні 

поточного року. 

11. Комунальною корпорацією «Київавтодор» проведено тендер на капітальний ремонт вул. Лугової, на всьому протязі. Визначено переможця-«Броварське 

ШБУ -50». До кінця жовтня поточного року буде укладено договір та розпочато підготовчі роботи.  

12. На замовлення ПАТ «Київенерго» виконано роботи по відновленню аварійних розриттів в кількості - 63 од., площею 2548 кв.м. Підготовлено під 

асфальтування - 34 од., площею 847 кв.м. Заборгованість ПАТ «Київенерго» перед КП ШЕУ за виконані роботи складає 415 тис. грн. В зв'язку з існуючою 

заборгованістю за виконані роботи,  відновлювання аварійних  розриттів  ПАТ «Київенерго» призупинено. 

 
 

 


