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Інформація про підприємство
Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Солом'янського району” м. Києва засновано на
комунальній власності територіальної громади м. Києва.
Підприємство створено з метою забезпечення безпечного

руху транспорту та пішоходів по 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
фізичним та юридичним особам. 

Виробнича база знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Народного Ополчення,16



На балансовому утриманні
КП ШЕУ Солом'янського району знаходиться:

• Доріг загальною протяжністю 216,8 км
• Тротуарів загальною протяжністю 300,3 км
• Площа доріг з асфальтобетонним покриттям – 2815000 м²,
• Площа доріг з бетонним покриттям – 5020м²,
• Площа доріг з брукованим покриттям (булижні) – 31525 м², 
• Площа доріг з щебеневим покриттям – 4550 м²
• Площа ґрунтових доріг - 54878 м²
• Площа тротуарів – 973268 м².
• Магістральні вулиці загальноміського значення – 27 од., 
довжина яких становить 45,3 км, загальною площею –
893,4тис.м².
• Магістральні вулиці районного значення – 29 од. довжиною

32,4 км, загальною площею – 360,9 тис. м².
• Вулиці місцевого значення – 276 од., довжина яких становить
136,7км,      загальною площею – 838,9 тис.м².
• Місцеві проїзди між кварталами – 9 од. загальною довжиною
2,4 км загальною площею – 10,8 тис.м².



• 24 підземних пішохідних переходів,  
• 1345 шт. оглядових колодязів, 
• 4656 шт. зливоприймачів,  
• 5986 п.м. колесовідбійної металевої стрічки, 
• 412 п.м. бетонної огорожі, 
• 8755 п.м. оцинкованої колесовідбійної стрічки, 
• 15483 п.м направляючої пішохідної огорожі,  
• 97,2 км дощової каналізації.
• 92 одиниці спеціальної техніки, механізмів та техніки малої

механізації

Середньооблікова чисельність за 9 місяців 2017 року складає – 276 чоловік.



Капітальний та поточний ремонти міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій



Капітальний та поточний ремонти
міжквартальних проїздів та прибудинкових територій



2017 рік
• На балансовій вулично-шляховій мережі підприємством виконано робіт

(станом на 01.10.2017 року):
• Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на аварійно-небезпечних ділянках – 7227,5 м² на

суму 1млн 388, 1 тис.грн. (в порівнянні в 2016 р. - 3,5тис.м ² на суму 793,8 тис. грн.)
• Поточний (дрібний) ремонт асфальтобетонного покриття площею 23303 м² на суму 5  млн

412,1 тис.грн. (в порівнянні в 2016 р. - 24,2тис. м ² на суму 5,599 млн. грн.)
• Поточний (середній) ремонт площею 51726 м² на суму 14 млн 140  тис.грн. (в порівнянні в

2016 р. - 22,5тис. м ² вартістю 4,993млн.грн.), 
• в тому числі по об’єктах:

 просп. Відрадний (від бульв. Лепсе до вул. Ніжинської) площею 20 345 м² на суму 5 млн. 
193,8 тис.грн.

 вул. Солом'янської (до вул. Олексіївської) площею 11 805,5 м² на суму 3 млн 335,2 
тис.грн.

 вул. Сім'ї Ідзиковських (від просп. Повітрофлотського до вул. Молодогвардійської) 
площею 3 180 м² на суму 826,8 тис.грн.

 пров. Радищева (від вул. Радищева до вул. Василенка) площею 4 136 м² на суму 1 млн
826,8 тис.грн. 

 вул. Протасів Яр (від буд. № 34 до буд. № 80),  площею 9 563 м² на суму 2 млн 566,6 
тис.грн.

 вул. Лебедєва-Кумача (від вул. Гетьмана до вул. Т.Яблонської) площею 2 183,5 м² на суму
661 тис.грн.

 вул. Т.Яблонської (від вул. Лебедєва-Кумача до вул. Комбайнерів) площею 3 693 м² на
суму 1 млн 266 5 тис грн



2017 рік
• Станом на жовтень 2017 р. підприємством виконано робіт за

замовленням сторонніх юридичних та фізичних осіб на суму близько
4 мільйони гривень (в порівнянні за увесь 2016 рік за сторонніми
замовленнями виконано робіт на суму близько 250 тис. грн.)

• Виконано капітальний ремонт міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій у кількості 21 із 34 одиниць.

• Облаштовано 33 од. наземних пішохідних переходів заниженими
бортовими каменями (безбар’єрне середовище) на суму 180,0 тис. 
грн., влаштовано підвищених пішохідних переходів 4 од. (з 4 
запланованих),  на суму 200,0 тис.грн.

• Виконано заповнення швів асфальтобетонного покриття гумово-
бітумною мастикою за допомогою плавильно-заливальної машини
CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC у кількості 11721 п.м. на суму
365,0 тис. грн.



Поточний (середній) ремонт



Проект стратегічного плану розвитку
на середньострокову перспективу

1. Здійснення будівництва гуртожитків для працівників підприємства. 
2. Проведення ремонту виробничих приміщень.
3. Будівництво адміністративного корпусу на території бази

підприємства.
4. Розвиток та покращення пішохідної та велоінфраструктури району.
5. Розвиток та покращення автомобільно-дорожньої інфраструктури

району за рахунок збільшення об'ємів поточного та капітального
ремонтів.

6. Поліпшення технічного забезпечення підприємства шляхом
придбання нової техніки, оновлення існуючого парку машин та
механізмів.

7. Зменшення плинності кадрів, збільшення чисельності
кваліфікованих працівників підприємства.

8. Покращення матеріального заохочення працівників підприємства
та збільшення рівня заробітної плати.

9. Впровадження інноваційних та сучасних технологій у роботі
підприємства.



10. Збільшення доходів підприємства за рахунок збільшення обсягів ремонтних
робіт, а саме: дрібного, поточного та середнього ремонту за рахунок.
11. Сприяння оздоровленню та відпочинку працюючих на базі відпочинку, що
знаходиться у розпорядженні профспілок корпорації «Київавтодор».
В 2017 році працівники підприємства, що оздоровлювалися на базі відпочинку, 
сплачували 20 % від вартості путівки. 
В травні –червні 2017 р. був проведений ремонт на вищезазначеній базі
відпочинку «Дельфін».
12. Запровадження нових програмних інформаційно-аналітичних систем
управління з метою здійснення взаємодії між підрозділами підприємства.
13. Застосування сучасних засобів колективного та індивідуального захисту, 
виконання комплексних заходів по запобіганню випадкам виробничого
травматизму.
14. Впровадження інших соціальних проектів розвитку підприємства, зокрема
навчання дітей працівників у вищих навчальних закладах за спеціальностями, 
в яких є потреба підприємства, з подальшим їх працевлаштуванням. 



Розвиток пішохідної та
велоінфраструктури

• Влаштування стоянок для велосипедів поблизу всіх
пасажироутворюючих вузлів

РЕЗУЛЬТАТ: 
• зменшення концентрації автомобілів на шляхах району та міста; 
• створення міської інфраструктури орієнтованої на пішоходів;
• зменшення аварійності на вулично-шляховій мережі району;
• покращення екологічної ситуації в м. Києві;
• залучення населення до здорового способу життя;
• покращення суспільної думки про якість житлово-комунальних послуг



Розвиток пішохідної
інфраструктури

• Облаштування наземних пішохідних переходів, кількістю 180 
одиниць, тактильною плиткою для людей з обмеженими
можливостями.

• РЕЗУЛЬТАТ: організація зручного та безпечного пересування
людей з обмеженими можливостями



Підвищення безпеки на автошляхах
району та пішохідній зоні

Впровадження інноваційних та сучасних технологій у
роботі підприємства:
•Покращення безпеки руху пішоходів шляхом будівництва
підвищених пішохідних переходів (на бруківці переходів з
червоно-білих ФЕМів) та острівців безпеки
•Широке використання високоінтенсивної мікропризматичної
плівки для позначення вертикальної дорожньої розмітки
•Встановлення на дорожніх огородженнях світлоповертальних
елементів нового зразка «делінеаторів»
•Влаштування додаткових світлоповертальних елементів на
штучних спорудах та аварійно небезпечних ділянках вулично-
дорожньої мережі



Виробничий план на 2018 рік
по КПШЕУ Солом’янського району по

поточному ремонту

Заливка тріщин за допомогою машини Crafco 
Super Shot м.пог. 50000

Середній ремонт: тис.м.кв. 130,0
- дорожнього покриття вулиць та прилеглих
тротуарів тис.м.кв. 50

- тротуарів тис.м.кв. 4
Заміна дорожніх огороджень, в т.ч.: м.пог. 16282,00
бар'єрне огородження м.пог. 5986,00
НПО м.пог. 10296,00
Середній ремонт: тис.м.кв. 130,0
- дорожнього покриття вулиць та прилеглих
тротуарів тис.м.кв. 50

- тротуарів тис.м.кв. 4
Заміна дорожніх огороджень, в т.ч.: м.пог. 16282,00
бар'єрне огородження м.пог. 5986,00
НПО м.пог. 10296,00


