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Шановний  пане Костянтине ! 
 

         На інформаційний запит 27.07.2020 повідомляємо наступне. 
         В зв'язку з відсутністю інвентаризації вулиць міста, надати достовірну 
інформацію про загальну площу покриття доріг, тротуарів, 
внутрішньоквартальних територій та мостів не вбачається за можливе.  
         Надаємо інформацію про кількість відремонтованого  по роках: 
         2017 рік : 
-  реконструкція  міських шляхів(асфальтобетонного покриття -4305 

кв.м.,ФЕМ-плитки 2830 кв.м.); 
- капітальний ремонт міських шляхів (асфальтобетонного покриття -

37952кв.м.,ФЕМ-1490 кв.м.,бруківки-830 кв.м.); 
- капітальний ремонт тротуарів (встановлено ФЕМ - плитки -9109 кв.м.,  
бруківки-1776 кв.м.); 
- капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (замінено 
асфальтобетонного покриття - 9215 кв.м. , ФЕМ-12046 кв.м.) ; 
- поточний ремонт міських шляхів (відремонтовано 26110 кв.м. 
асфальтобетонного покриття, бруківки-1091 кв.м.,профілювання-5266 кв.м.). 
         2018 рік : 
реконструкція  міських шляхів (асфальтобетонного покриття- 6875 кв.м, 
бруківка-548 кв.м.); 
- капітальний ремонт міських шляхів (асфальтобетонного покриття -28417кв.м., 
покриття ФЕМ -плитки -4953кв.м., бруківки-2611 кв.м.); 
- капітальний ремонт тротуарів (ФЕМ-5142,36 кв.м.,покриття гранітної плитки-

3506 кв.м.); 

 

 

 

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B040000007EA427006E018300  

Підписувач Фартушок Ігор Іванович 

Дійсний з 02.04.2020 9:15 по 02.04.2022 9:15 

 

Виконавчий комітет  
Ужгородської міської ради 

Н7>#ВC/BjeRLО   
 

359/03-23 від 12.08.2020 
 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


- капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (асфальтобетонного 
покриття - 3514кв.м., покриття ФЕМ плитки -2495кв.м.) ; 
- поточний ремонт міських шляхів (ямковий ремонт асфальтобетонного 
покриття -12062кв.м., ямковий асфальтобетонного покриття з використанням 
УЯР-01-1761 кв.м, перекладання бруківки – 2225 кв., профілювання проїзної 
частини-2470кв.м). 

         2019 рік : 
реконструкція  міських шляхів(асфальтобетонного покриття -15508,62 кв.м., 
ФЕМ-1613 кв.м.); 
- капітальний ремонт міських шляхів (асфальтобетонного покриття -61439,8 

кв.м., мощення ФЕМ- 10616,63 кв.м.,гранітні плити-836,2 кв.м.); 
- капітальний ремонт тротуарів (гранітної плитки-715,05 кв.м., бруківки- 1436 

кв.м.,ФЕМ-плитка-261 кв.м.); 
- капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (ФЕМ-плитка -2036,86 

кв.м., асфальтобетонного покриття -2630,7 кв.м.) ; 
- поточний ремонт міських шляхів (асфальтного покриття 19604,7 кв.м,  
бруківки - 1148 кв.м.). 
- капітальний ремонт пішохідної частини транспортного мосту- 92 кв.м.; 
- капітальний ремонт дорожнього покриття транспортного мосту – 1985 кв.м. 
          Стосовно спеціальної техніки, що стосується дорожньо-транспортної 
інфраструктури (перебуває на балансі комунального підприємства), 
повідомляємо наступне : 
- всього – 28 од.  техніки; 
- у 2017 році придбано – 3 од. техніки ( каток АМКАДОР, трактор МТЗ-82.1, 

МАЗ УЯР-01(+устаткування для зимового утримання); 
- у 2019 році придбано – 1 од. техніки (фреза дорожня причіпна). 
 

З повагою 
 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови                                                     Ігор ФАРТУШОК 
 
Олена Яцків 614190 
Оксана Пайда 615158 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  


