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Міська рада

На Ваш інформаційний запит від 09 грудня 2019 року повідомляємо 
наступне.

Запитувані Вами акти Ф.2 здачі-приймання наданих послуг з 
утримання вулично шляхової мережі міста за 11 місяців 2019 року 
складаються з 332 сторінок. В кожному акті за відповідний період 
зазначається вид послуг, адреса, кількість та вартість. .

Враховуючи відсутність даних документів в електронному виді, Ви 
можете ознайомитися з даними актами в кабінеті № 67 департаменту 
житлово-комунального господарства міської ради вул.Героїв М айдану,176 
(З поверх).

За 11 місяців 2019 року за рахунок утримання доріг надано такі 
основні види послуг:
- зимове утримання проїзних частин (січень-лютий ц.р.): робота та 
чергування спецтехніки, було використано протибуксівних матеріалів: солі -  
723,7 т , піщ ано-соляної суміші -  2502,7 куб.м, піску -  399 куб.м., придбання 
солі та піску, вивезення снігового валу з вузьких ділянок вулиць, розчистка 
дощеприймальних решіток від снігу і льоду для спуску води;
- ручне та механізоване прибирання моста через річку Прут на вул.Ю.Гагаріна 
і підходів до нього, розворотніх кілець (просп. Незалежності - вул.Героїв 
Майдану, вул. Героїв Майдану - вул. Південно-Кільцева, вул.В.Чкалова, 
вул.Фастівська - вул.Руська - вул.В.Винниченка, вул.Фастівська-вул.Січових 
Стрільців); прилоткової частини проїзних частин вулиць з удосконаленим 
типом покриття від грунтових наносів після злив (на перехрестях вулиць та 
біля залізничного вокзалу) та весною після зимового періоду де відсутні 
житлові будинки (вул.Комунальників, проспект Незалежності (рабатка), 
вул.Південно-Кільцева, вул.В.Комарова);
- механізоване прибирання прилоткової частини вулиць з удосконаленим 
типом покриття вакуумно прйбиральними машинами згідно графіка;
- полив проїзних частин вулиць спецавтомобілями згідно графіка;
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- очищення колодців зливової мережі вручну з застосуванням МОК (ІЛ, ПМ) 
(3573 од) та промивка труб закритої зливової мережі та перехідних 
водовідвідних труб (на гравійних дорогах міста, на перехрестях вулиць) 
спецавтомобілем (49,142 км.);
- встановлення відсутніх (заміна поламаних) кришок люків, решіток та рам 
зливової мережі з закріпленням (без нарощування горловин) (56 од);
- планування узбіч, виїмок гравійних доріг без підсипання матеріалів 
(грейдером, екскаватором) -  79,317 тис.кв.м.;

відновлення профілю гравійних доріг з додаванням нового матеріалу -  
104,696 тис.кв.м.;

« - ліквідація вибоїн та тріщин в асфальтобетонному покритті методом 
просочування (з попереднім очищенням) (89 запр./І 1,0 тис.кв.м.);
- ліквідація вибоїн (деформацій) бруківки і влаштування похилих з ’їздів- 
пандусів з ФЕМ на пішохідних переходах (0,9 тис.кв.м.);
- ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з фрезеруванням старого 
покриття та обрубуванням країв, при товщині шару до 70 мм (з попереднім 
очищенням) (6 ,1 7  тис.кв.м.);
- технічне обслуговування світлофорних об'єктів (75 об'єктів);
- ремонт, фарбування, заміна окремих деталей світлофорів (31 шт);
- відновлення (нанесення) дорожньої розмітки фарбою (8222,1 кв.м);
- заміна та дрібний ремонт засобів організації дорожнього руху (дорожніх 
знаків) (720 шт).
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