
КОНКУРСНАКОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯПРОПОЗИЦІЯ
ВолошинаВолошина АнатоліяАнатолія ОпанасовичаОпанасовича

додо участіучасті уу конкурсіконкурсі нана посадупосаду начальниканачальника комунальногокомунального
підприємствапідприємства ““ШляховоШляхово--експлуатаційнеексплуатаційне управлінняуправління попо ремонтуремонту тата

утриманнюутриманню автомобільнихавтомобільних шляхівшляхів тата спорудспоруд нана
нихних ДарницькогоДарницького районурайону”” мм. . КиєваКиєва



Інформація про підприємство
Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту а утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дарницького району” м. Києва засновано на
комунальній власності територіальної громади м. Києва.
Підприємство створено з метою забезпечення безпечного руху
транспорту та пішоходів на балансовій вулично-шляховій
мережі.
Предметом діяльності підприємства є виконання необхідного

комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту
шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної зливової
каналізації, каналів, канав та інших споруд, виконання робіт по
ремонту та утриманню шляхів іншим підприємствам та
організаціям на основі договорів та надання платних послуг
населенню.
Виробнича база знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Дніпродзержинська, 130.
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Технічні ресурси підприємства

На балансі підприємства 89 одиниць техніки, з них:
- автотранспорт – 51 машина
- механізмів – 44 одиниць

Відновлена техніка власними силами за І півріччя 2017 року в кількості
12 одиниць

Переданий у власність від КК “Київавтодор” солерозкидувач Boshung AG 
CH - 1753

Протягом І півріччя 2017 року було здійснено закупівлю ще одного
причепа безпеки. Всього 6 одиниць причепів безпеки, які
експлуатуються підприємством щодня.



Основні показникита досягнення діяльностіШЕУДарницького
району за 2016 рік



Капітальний та поточний ремонти міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій

2016 рік На 01.11.2017 рік
Капітальний ремонт
Обсяг робіт:
16160,7м²
Вартість робіт:
5260,61тис.грн. 
Поточний ремонт
Обсяг робіт:
7055,7м²
Вартість робіт:
1946,6 тис. грн. 

Капітальний
ремонт

Обсяг робіт:
9818,7м²
Вартість робіт:
3238,59тис.грн. 



Основні показники та досягнення діяльності ШЕУ Дарницького
району за 2016 рік

У 2016 році (обсяг робіт 24861 м2,  
вартість 6106,1 тис. грн.)

1. вул. Архітектора Вербицького -
обсяг робіт 16058 м2,  вартість
3743,3 тис. грн.

2. вул. Л. Руденко – обсяг робіт
8803 м2, вартість 2362,8 тис. 
грн.  

Станом на 01.11.2017 р. (обсяг робіт 43986,1 м2,  вартість 14997,9 тис. грн.)
1. вул. К. Заслонова - обсяг робіт 4955,3 м2,  вартість 1332,0 тис. грн.
2. просп. П. Григоренка - обсяг робіт 6998,9 м2,  вартість 2313,2 тис. грн.
3. вул. А. Ахматової - обсяг робіт 13505,8 м2,  вартість 4540,7 тис. грн.
4. вул. Колекторна - обсяг робіт 7046 м2,  вартість 2836,3 тис. грн.
5. вул. Промислова - обсяг робіт 3177 м2,  вартість 1372,5 тис. грн.
6. вул. Ревуцького (Осокорки) - обсяг робіт 5017,2 м2,  вартість 1344,7 тис. грн.
7. вул. Академіка Горбунова - обсяг робіт 3285,9 м2,  вартість 1258,5 тис. грн.

Середній ремонт



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району у 2016 році

Облаштовано 39 місць наземних пішохідних переходів заниженими бортовими
каменями для полегшення пересування осіб із обмеженими фізичними
можливостями:

- вул. Ревуцького – 14 місць - вул. Гришка – 4 місця
- вул. Вірменська – 4 місця - вул. Григоренка – 2 місця
- вул. О.Мішуги – 15 місць
Вартість виконаних рообіт
- 186,4 тис.грн.

ОБЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ЗАНИЖЕНИМ БОРТОВИМ
КАМЕНЕМ

ОБЛАШТУВАННЯ ПІДВИЩЕНИХ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

Облаштовано два підвищених
наземних пішохідних переходи:
вул. Заслонова та вул. Сімферопільська.

Вартість виконаних робіт
– 214,7 тис.грн.



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району за 10 
місяців2017 року

Облаштовано 25 місць наземних пішохідних переходів заниженими бортовими
каменями для полегшення пересування осіб із обмеженими фізичними
можливостями:

- вул. Харківське шосе – 8 місць - вул. Вишняківська – 2 місця
- вул. Абая Кунанбаєва – 8 місць - проспект Григоренка – 2 місця
- вул. Декабристів – 3 місця - ст. метро “Червоний хутір” – 2 місця
Вартість виконаних робіт
- 142,4  тис.грн.

ОБЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ЗАНИЖЕНИМ БОРТОВИМ
КАМЕНЕМ

ОБЛАШТУВАННЯ ПІДВИЩЕНИХ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

Облаштовано 4 підвищених
наземних пішохідних переходів:
- вул. Княжий Затон
- вул. Поліська
- вул. Вишняківська
- вул. Кошиця.
Вартість виконаної робіт
– 308,2 тис.грн.



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району у
2016 році

ПОТОЧНИЙ (ДРІБНИЙ) РЕМОНТ БАЛАНСОВИХ ВУЛИЦЬ РАЙОНУ

Обсяги ремонту:      18839,1м²
Загальна вартість робіт:  4285,652 тис. грн.

Адреси відновленої ВШМ:
 вул. Дніпровська набережна
вул. Привокзальна
вул. Бориспільська
 вул. А. Вербицького
вул. Тростянецька
вул. Лермонтова
вул. Колекторна
вул. Промислова
вул. Славгородська
вул. Ялтинська
та ін. 
Соціальний ефект:
 Поліпшення технічного стану дороги, забезпечення
безперебійного руху транспорту та пішоходів, поліпшення
обслуговування населення громадським транспортом, 
поліпшення екологічного стану.



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району станом
на 01.11.2017 року

ПОТОЧНИЙ (ДРІБНИЙ) РЕМОНТ БАЛАНСОВИХ ВУЛИЦЬ РАЙОНУ

Обсяги ремонту:      18020 м²
Загальна вартість робіт:  4955,1тис.грн.

Адреси відновлення:
 вул. Дніпровська набережна
вул. Привокзальна
вул. Бориспільська
 вул. А. Вербицького
вул. Тростянецька
вул. Промислова
вул. Старобориспільська
вул. Ялтинська
та ін. 
Соціальний ефект:
 Поліпшення технічного стану дороги, 
забезпечення безперебійного руху транспорту та
пішоходів, поліпшення обслуговування
населення громадським транспортом, 
поліпшення екологічного стану.



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району
ЗАЛИВКА ТРІЩИН АСФАЛЬТОБЕТОННОГОПОКРИТТЯ РАЙОНУ

У 2016 році
Загальний обсяг виконаних робіт
– 24 233 м.п.
Загальна вартість робіт
- 587,2 тис.грн.

Адреси виконання робіт:
Вул. Ревуцького
Вул. Здолбунівська
Харківське шосе
Вул. Княжий Затон
Транспортна розв’язка “Позняки”
Вул. Вишняківська
Вул. О. Кошиця
Вул. А. Вербицького

Соціальний ефект:
Попередження виникнення руйнувань
дорожного покриття району

Станом на 01.11.2017 році
Загальний обсяг виконаних робіт
– 23683 м.п.
Загальна вартість робіт
- 666,7 тис.грн.

Адреси виконання робіт:
Вул. Ревуцького
Вул. Харченка
Вул. Сортувальна
Вул. Драгоманова
Вул. Дніпровська набережна
Вул. Декабристів



Заходи з відновлення благоустроюДарницького району
ВІДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ПІСЛЯ РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХМЕРЕЖ

У 2016 році
Загальний обсяг виконаних робіт
– 6274,9 м2
Загальна вартість робіт
- 2921,6 тис. грн.

Адреси виконання робіт:
Вул. Харченка
Вул. Здолбунівська
Вул. Срібнокільська
Просп. Бажана
Вул. Руденка
 Просп. Григоренка
 та ін.

Станом на 01.11.2017 році
Загальний обсяг виконаних робіт
– 4572,9 м2
Загальна вартість робіт
- 1855,1 тис. грн.



1. № 000,0 30 292,120

План виконання поточного ремонту на 2018 рік
ШЕУ Дарницького району

№ з/п Найменування робіт
Одиниця
виміру

Обсяги

1 2 3 4

1.
Дрібний (в т.ч. ямковий) ремонт дорожнього
покриття вулиць м² 30 000,0 

2.
Дрібний ремонт дорожнього покриття за
допомогою машини Crafco "Magnum" м² 5 000,0 

3. Заливка тріщин за допомогою машини Crafco Super 
Shot

м.п. 50 000 
4. Заміна дорожніх огороджень, в т.ч.: м.п. 5 613 

бар'єрне огородження м.п. 4 146 
НПО м.п. 1 467 

5. Облаштування наземних пішохідних переходів: місць 100
- заниженим бортовим каменем (безбар'єрне
середовище, в т.ч. тактильна плитка) місць 30 ( в т.ч. 30)

- тактильною плиткою ( на існуючих пішохідних
переходах) місць 70 

6. Влаштування острівців безпеки од. 5 
7. Середній ремонт м² 69 000,0



Проект стратегічного плану розвитку на середньострокову
перспективу

1. Будівництво виробничої бази підприємства за адресою: м. Київ, 
вул. Тепловозна, 9а; 

2. Покращення матеріального заохочення працівників підприємства
та збільшення рівня заробітної плати;

3. Для покращення фінансового стану на підприємстві необхідно
підвищити технічний рівень підприємства, забезпечити

придбання нової техніки та оновити існуючу техніку і механізми;
4. Розвиток та покращення автомобільно-дорожньої інфраструктури

району за рахунок збільшення обсягів поточного та капітального
ремонтів;

5. Розвиток та покращення пішохідної та велоінфраструктури
району:

- облаштування наземних пішохідних переходів тактильною
плиткою для людей з обмеженими можливостями;

- облаштування острівців безпеки на нерегульованих пішохідних
переходах.


