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На № ___________ від _________
Голові
Пустомитівської районної ради
Гичці Г.Г.
Про стан ремонту доріг у I півріччі
На виконання п. 3 Вашого листа від 25.05.2017 №02-вих-278 інформуємо про
стан ремонту доріг Пустомитівського району у I півріччі 2017 року:
Станом на 01.07.2017 року на території району філією “Пустомитівська ДЕД”
виконано робіт на суму – 2 880,203 тис. грн., з них робіт на автодорогах загального
користування місцевого значення – 1 913,552 тис. грн. та на автодорогах загального
користування державного значення - 966,651 тис. грн. Усунено аварійну ямковість та
виконано роботи з прибирання на дорогах загального користування місцевого
значення: Скнилів - Басівка, Сокільники - Західний обхід м.Львова, ОброшинеНаварія, Верхня Білка - Острів, Пустомити - Оброшине, Загір'я - Суха Долина - (КиївЧоп), Ставчани - Щирець, Старе Село – Коцурів – Затемне, Пустомити - Містки, Львів
- Сухоріччя, Муроване – Н.Яричів, Київ – Чоп (Гаї-Острів), Поршна – Липники,
Пустомити - Семенівка, Об`їзд м. Пустомити, Малечковичі - Нагоряни, Виннички Давидів, Гаї - Звенигород, (Львів-Тернопіль) - Підярків. А також виконувалися роботи
на дорозі загального користування державного значення Львів-Пустомити-Меденичі,
км 6+520-28+200, км 28+775-34+576.
Станом на 01.07.2017 року проведено капітальний та поточний ремонти доріг
комунальної власності за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 21 313,9
тис.грн.:
- Зимноводівська с/р – 3 871,4 тис.грн.;
- Зубрянська сільська рада – 827,7 тис.грн.;
- Лапаївська сільська рада – 4 726,4 тис.грн.;
- Лисиничівська сільська рада – 1 083,0 тис.грн.;
- Миклашівська сільська рада – 1 521,0 тис.грн.;
- Миколаївська сільська рада – 230,0 тис.грн.;
- Сокільницька сільська рада – 2 496,6 тис.грн.;
- Солонківська сільська рада – 3 424,8 тис.грн.;
- Сороки-Львівська сільська рада – 1 197,1 тис.грн.;
- Ямпільська сільська рада – 686,0 тис.грн.;
- Пустомитівська міська рада – 1 249,9 тис.грн.

Окрім того станом на 01.07.2017 року проведено поточний середній та
капітальний ремонти доріг загального користування місцевого значення на території
району за кошти державного бюджету на загальну суму 87 336,940 тис.грн., а саме:
№
п/п

Назва автодороги

1

С141261 Лани-Попеляни-Черкаси км
0+000 - км 4+200

поточний
середній

ТзОВ "АвтомагiстральПiвдень"

1 905,310

2

С141215 Наварія-Милятичі км
1+700-км 6+200, км 8+875-км15+700

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

11 759,995

3

С141236 Семенiвка-Хоросно
км0+000-км8+500

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

11 269,999

4

С141216 Винники-Чишки км0+000км5+100

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

9 800,000

5

Т-14-16 Львiв-Пустомити-Меденичi
км8+020-км17+050

капітальний

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

7 030,801

6

С141208 Пустомити-Оброшине
км0+000-км5+300

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

8 849,954

7

С141206 Пустомити-Семенiвка
км0+000-км7+885

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

6 821,988

8

С141248 Малечковичi-Нагоряни
км0+000-км2+200

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

4 269,998

9

С141221 ВерхняБiлка-Острiв
км2+000-км7+100

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

4 409,184

10

С141220 станцiя Зимна Вода-Зимна
Вода км0+000-км3+100

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

2 632,601

11

С141227 Ставчани-Щирець
км2+700-км6+000

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

2 014,588

12

С141201 Яструбкiв-Щирець
км2+900-км6+400

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

1 732,526

13

С141210 Муроване-Новий Яричiв
км0+000-км2+000

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

7 839,996

поточний
середній

ТОВ "ОНУР Конструкцiон
Iнтернешнл"

7 000,000

С141209 Оброшине-Наварiя
км0+000-км3+400
Всього:
14

Вид
ремонту

Підрядна організація

Сума
(тис.грн.)

87 336,940

Відповідно до обласної «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і
фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг, на 2017 рік», передбачено кошти:
- на фінансування об’єктів доріг комунальної власності, реконструкція,
капітальний та поточний ремонти яких у 2017 році буде здійснюватись за рахунок
коштів обласного бюджету в сумі 5 100,00 тис.грн.:
№
п/п
1
2

Назва автодороги

Сума (тис.грн.)

реконструкція дороги на ділянці від вул.Львівська до вул.Яремчука в с.
Наварія
реконструкція дороги по вул.Музична в с. Наварія

745,000
745,000

3

капітальний ремонт дороги по вул. Поштова в с. Наварія
реконструкція дороги по вул. Шкільна від вул. Львівська до перехрестя з
4
вул. Петлюри в с. Наварія
5
капітальний ремонт дороги по вулиці І. Франка в с. Борщовичі
6
капітальний ремонт дороги по вул. Героїв УПА в с. Підсоснів
7
поточний ремонт вулиці Сонячна в с. Городиславичі
8
капітальний ремонт дороги по вулиці Сонячна в с.Підгірне
капітальний рмонт дороги по вул.Івасюка від буд.№11 до буд.№45 в
9
с.Конопниця
Всього:

745,000
745,000
600,000
200,000
100,000
350,000
870,000
5 1000,000

- на фінансування об’єктів доріг загального користування місцевого значення
капітальний ремонти яких у 2017 році буде здійснюватись за рахунок коштів
обласного бюджету в сумі 5 000,0 тис.грн.:
№
п/п

Назва автодороги

Вид ремонту

Сума (тис.грн.)

1

С141212 Давидів-Товщів-Бібрка км 10+000 км 11+900, км 14+000-км 16+000

капітальний

2 000,000

2

С141213 Щирець-Вербіж км 1+400-км7+400

капітальний

2 400,000

3

С141215 Наварія-Милятичі км7+000-км8+350

капітальний

600,000

Всього:

5 000,000

Станом на 01.07.2017 року проведено ремонтні роботи та освоєно 300,0 тис.
грн. з обласного бюджету по поточному та капітальному ремонтах комунальних доріг
Миколаївської сільської ради (вулиця Сонячна в с. Городиславичі та вул. Героїв УПА в
с. Підсоснів).
В рамках реалізації «Програми з організації та безпеки дорожнього руху на
автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів Львівської області на
2015-2017 роки» передбачено фінансування об’єктів на яких планується влаштування
освітлення (облаштування доріг та дорожніх пристроїв) пішохідних переходів у
населених пунктах, вулиці яких є дорогами загального користування державного
значення за рахунок коштів обласного бюджету:
№
п/п

Назва об’єкта

Вид
ремонту

Сума
(тис.грн.)

1

влаштування освітлення (облаштування доріг та дорожніх пристроїв)
на пішохідних переходах автомобільної дороги М-11 Львів-Шегині
(с. Зимна Вода км 9+700, с. Конопниця км 12+900, Дачі км 14+250,
с. Воля Бартатівська км 18+050, с. Воля Бартатівська км 18+600, м.
Судова Вишня км 47+600, м. Судова Вишня км 48+500, м. Судова
Вишня км 50+700, м. Судова Вишня км 52+300, м. Судова Вишня км
53+100, с. Берегове км 54+750, с. Берегове км 56+350, с. Берегове км
57+000, с. Твіржа км 58+100, с. Твіржа км 58+200, с. Твіржа км
58+500, с. Твіржа км 59+000, с. Твіржа км 59+250, с. Гостинцеве км
61+800, с. Гостинцеве км 62+050, с. Гостинцеве км 62+950, с.
Мостиська км 64+200, с. Мостиська км 65+900, с. Мостиська км
66+050, с. Мостиська км 66+250, с. Волиця км 71+100, с. Волиця км
71+600, с. Волиця км 71+800, с. Волиця км 72+600, с. Шегині км

поточний

3 200,000

78+600, с. Шегині км 80+000, с. Шегині км 80+250)

2

3

4

влаштування освітлення (облаштування доріг та дорожніх пристроїв)
на пішохідних переходах автомобільної дороги Н-02 Львів-Тернопіль
(с. Підгірне км 14+300, с. Підберізці км 15+800, с. Підберізці ки
17+400, с. Тарасівка км 24+300, с. Куровичі км 32+050,
примикання-Т14-17 км 34+080, примикання-Т14-17 км 34+150, с.
Велика Вільшаниця км 51+300, с. Плугів км 78+000)
влаштування освітлення (облаштування доріг та дорожніх пристроїв)
на пішохідних переходах автомобільної дороги Н-09 Мукачеве Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка – Львів
(с.Баківці км 401+730, с.Соколівка км 407+620, с.Лани (поворот на
Серникм) км 412+300, м.Бібрка км 415+170, Бібрка км 415+930,
м.Бібрка км 416+470, с.Шпильчино км 418+910, с.Залісся км
412+620, с.Водники км 424+780, с.Давидів км 434+570, с.Давидів
км 434+950)
влаштування освітлення (облаштування доріг та дорожніх пристроїв)
на пішохідних переходах автомобільної дороги Львів-СамбірУжгород (с. Лапаївка км 10+600, с. Оброшино км 15+700, с.
Ставчани км 17+250, с. Підгайці км 20+600, с. Кудрява км 23+500,
с. Великий Любінь км 27+500, с. Поріччя км 30+100, с. Крижова км
33+370, с. Завидовичі км 34+300, с. Коропуж км 38+600, с. Градівка
км 41+800, с. Рудки км 46+900, с. Рудки км 47+500, с. Рудки км
48+000, с. Луки км 56+150, м. Самбір (Білаки) км 75+950, с.
Ваньовичі км 80+450, с. Ваньовичі км 81+300, с. Бачина км 87+400,
м. Старий Самбір км 89+950, м. Турка км 132+100)

Всього:

поточний

900,000

поточний

1 100,000

поточний

2 100,000

7 300,000

Також станом на 01.07.2017 року Службою автомобільних доріг у Львівській
області проводяться тендерні процедури:
 на капітальний ремонт автомобільних доріг:
- С141227 Ставчани – Щирець на ділянці км 10+500 – км 16+800 – 42 452, 572
тис.грн.;
- С141261 Лани – Попеляни – Черкаси на ділянці під’їзд до с. Попеляни – 8 853, 104
тис. грн.;
- С141213 Щирець – Вербіж на ділянці км 1+400 – км 7+400 – 43 888,376 тис. грн.;
- С141203 Львів-Сухоріччя на ділянці км 11+900 – км 16+700 – 29 087,327 тис.грн.;
- С141247 Гаї-Звенигород на ділянці км 0+000 – км 2+000 – 11 766,800 тис.грн.;
- С141215 Наварія – Милятичі на ділянці км 7+000 – км 8+350 – 7 452,367 тис.грн.;
- С141221 Верхня Білка-Острів на ділянці км 0+000 – км 2+000 – 12 787,627
тис.грн.;
- С141225 Виннички-Давидів на ділянці км 0+520 – км 4+300 – 24 730,837 тис.грн.;
- Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі на ділянках км 17+050 - км 28+200, км
38+200 - км 53+992 – 386 947,633 тис.грн.,
 на поточний середній ремонт автомобільних доріг:
- С141268 Кротошин - Зубра - (Київ - Чоп) на ділянці км 0+000 - км 1+100 –
2 947,896 тис. грн.;
- С141267 Солонка – Зубра – (Київ – Чоп) - 5 723,019 тис. грн.;
- С141266 Жирівка – Зубра – (Київ – Чоп) – 6 375,882 тис. грн.;
- С141264 Львів – Зубра - 9 889, 765 тис. грн.;
- С141223 Сокільники – Західний обхід м. Львова на ділянці км 0+000 –км 0+80 8 609,300 тис. грн.;

-

С141251 Поршна – Підсадки на ділянках км 1+000 – км 2+000, км 2+600 – км
4+100 - 12 290,819 тис. грн.;
- С141209 Оброшино – Наварія на ділянці км 0+000 – км 3+400 – 3 416,292 тис.
грн.;
- С141265 Зубра – Пасіки – Зубрецькі – (Київ – Чоп) - 2 646,263 тис. грн.;
- С141222 (Львів-Тернопіль) – Під’ярків на ділянках км 0+000 – км 3+540, км 3+840
– км 4+340, км 4+490 – км 5+400 – 7 721,220 тис. грн.;
- С141232 Журавники-Тарасівка на ділянці км1+100–км8+456 – 12 602,316 тис. грн.
При цьому інформуємо, що згідно рішення Пустомитівської районної
ради від 20.12.2016 №198 затверджена «Програма щодо виділення коштів на
виконання робіт по поточному, поточно середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи автомобільних доріг
загального користування та території Пустомитівського району». Відповідно до цієї
Програми райдержадміністрацією виділено кошти в сумі 315,0 тис. грн. Службі
автомобільних доріг у Львівській області на виготовлення кошторисів та проектнокошторисної документації для проведення поточно середнього та капітального
ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення у
Пустомитівському районі.
Голова
Лохманюк 41433

(підпис)

В.Є.ГОВЕНКО

