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Шановний пане Шокало!
На Ваш запит про отримання публічної інформації, зареєстрований у Центрі

надання адміністративних послуг м. Львова 27.07.2020 року за № 3-Ш-3ПІ-1720-009,
стосовно фізичних обсягів відремонтованих доріг у м. Львові впродовж 2017 – 2019
років, повідомляємо наступне.

У відповідності до наявної у департаменті житлового господарства та
інфраструктури звітності про дорожньо-мостове господарство, форма №1-вул. (річна),
подаємо наступні показники щодо запитуваної Вами інформації:

№ з/п Показники за 2017 рік за 2018 рік за 2019 рік

1 Загальна протяжність
вулично-дорожньої мережі, км

588,9 588,9 588,9

2 Загальна протяжність тротуарів
та пішохідних доріжок з
твердим покриттям, км

592,75 592,75 592,75

3 Загальна площа вулично-
дорожньої мережі, млн. м2

5,244 5,244 5,244

4 Загальна кількість мостів і
шляхопроводів, шт

18 18 18

5 Загальна протяжність мостів і
шляхопроводів, км

3,46 3,46 3,46

6 Площа відремонтованих вулиць
і доріг (поточний, капітальний
ремонт та реконструкція), тис.
м2

456,271 391,9 446,49

За інформацією районних адміністрацій міста обсяги робіт з капітального
ремонту, виконані силами районних адміністрацій міста протягом зазначеного періоду,
становили:

Вулично-дорожня мережа
Проведено поточний ремонт (тис. м. кв)
2017 2018 2019 Разом

Вулиці (дороги) 92,52 82,667 54,939 230,126
Хідники 74,718 78,049 54,277 207,044
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Внутрішноквартальні проїзди 43,754 60,562 38,999 143,315
За інформацією районних адміністрацій міста обсяги робіт з поточного ремонту,

виконані силами районних адміністрацій міста протягом зазначеного періоду,
становили:

Вулично-дорожня мережа
Проведено поточний ремонт (тис. м. кв)
2017 2018 2019 Разом

Вулиці (дороги) 114,652 122,632 222,595 459,879
Хідники 17,054 13,061 17,384 47,499
Мости 0,045 0,058 0,038 0,141

Подаємо також інформацію про наявність спеціальної комунальної техніки ЛКП
ШРП районів для утримання вулично-дорожньої мережі міста та придбання
спеціальної техніки та обладнання, а саме: на Львівських комунальних шляхово-
ремонтних підприємствах, які виконують роботи з утримання вулично-дорожньої
мережі міста, станом на 01.01.2020 було в наявності 153 одиниці спеціальної
комунальної техніки та обладнання, з яких було задіяно до виконання дорожніх
ремонтних робіт – 48 одиниць та 105 одиниць – до робіт з механізованого
прибирання вулично-дорожньої мережі.

За період 2017 - 2019 років було придбано 33 одиниці спеціальної комунальної
техніки та обладнання, з них: для виконання дорожніх ремонтних робіт – 6 одиниць
та 27 одиниць – для робіт з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі.

Загальна кількість техніки станом на
01.01.2020 (од)

Придбано техніки та обладнання у
період 2017-2019 років (од)
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З повагою
В. о. заступника директора департаменту –
начальника управління інженерного господарства,
заступник начальника управління -
начальник відділу капітального ремонту І. Матківський

В.Маковецький,
2975705




