
Інформація КП ШЕУ  

про хід виконання робіт з благоустрою, озеленення та поліпшення  

санітарного стану Оболонського району в рамках проекту «Чисте місто» 

 

 

На балансовому утриманні КП ШЕУ знаходиться 132,3 км вулиць 

загальною площею проїздів та 2 млн 536 тис. м2 тротуарів. 

В 2017 році за кошти КК «Київавтодор» виконано капітальний ремонт 

вул. Лугової. Капітально відремонтовано проїздів - 41 тис. м2, тротуарів - 11,3 

м2. В 2016 році капітальний ремонт вулиць - не проводився. 

Власними силами КП ШЕУ виконано середній ремонт вулиць району 

загальною площею 38,3 тис. м2, в тому числі: 

- вул. Йорданської - 12,3 тис. м2; 

- вул. Тимошенка - 10,1 тис. м2; 

- вул. Прирічної - 8,4 тис. м2; 

- вул. Богатирської - 7,5 тис. м2. 

Поточним дрібним ремонтом відремонтовано 17,5 тис. м2 проїздів та 

тротуарів. Найбільші обсяги робіт виконано по: 

- вул. Вишгородській - 2,5 тис. м2; 

- вул. Квітки Цисик - 1,3 тис. м2; 

- вул. Північній - 1,2 тис. м2; 

-  вул. Мінське шосе - 1,2 тис. м2; 

- просп. Героїв Сталінграду - 1,1 тис. м2. 

Для комфортного руху пішоходів власними силами КП ШЕУ проведено 

поточний ремонт тротуару з фігурних елементів мощення на вул. Прирічній 

площею 315 м2. 

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів 

вулиць району площею 801 м2 вул. Йорданській, вул. Тимошенка, пров. 

Автозаводському, пров. Попова, на перехресті вул. Пріорської та Макіївської. 

До кінця жовтня буде виконано поточний ремонт тротуару по вул. Квітки 

Цісик площею близько 600 м2. 

З метою запобігання подальшого руйнування шляхових покриттів 

виконано заливку тріщин на проїзній частині вулиць району загальною 

протяжністю 21,2 км. 

Проведено заміну старої, пошкодженою корозією колесовідбійної стрічки 

на нову, оцинковану загальною довжиною 1941 пог.м. 

Для покращення безпеки дорожнього руху по осі вул. Набережно-

Рибальської виконано заміну колесовідбійної стрічки на дорожні огородження 

типу «Нью-Джерсі» протяжністю 1040 пог.м. та встановлено світлоповертальні 

елементи: 2450 делініаторів та 239 катафотів.  

Роботи по ремонту доріг продовжуються. В найближчі дні буде виконано 

поточний ремонт вул. Лісової, площею - 1000 м2 та вул. Квітки Цисик - 3000м2. 



 

Для безперешкодного руху осіб з обмеженими фізичними можливостями 
на вул. Квітки Цисик будуть закінчені роботи по влаштуванню пониженню 
бортового каменю в кількості 31 од. 

Для утримання вулиць району в належному санітарному стані КП ШЕУ 
задіяно 12 од. техніки, в тому числі: 

- підмітально-прибиральна машина «Скандія» - 1 од. 
- пилосос «Джонсон - 650» - 1 од. 
- пилосос «Сіті Кет» - 1 од. 
- сміттєвоз - 1 од. 
- трактори з причепами - 2 од. 
- поливомиючі машжи - 5 од. 
- автосамоскид «Маз» - 1 од. 
Організовано ручне прибирання проїзної частини та тротуарів вулиць 

району в цілодобовому режимі. 
Станом на 20.10.2017 року автотранспортним КП ШЕУ вивезено на 

полігон КП «Київспецтранс» 7550 м3 твердих побутових відходів та на полігон 
ТОВ «Рекультивація» 3125 м3 будівельного сміття. 

 
За інформацією КП ШЕУ 


