
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома  сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

08 квітня 2021 року 
 

Про виконання програми з 

 утримання та ремонту доріг  

м. Лубни на 2020 рік 
 

Заслухавши інформацію директора КП «Шляхрембуд» Погорєлка В.І. про 

виконання  програми з утримання та ремонту доріг м. Лубни на 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 10 жовтня 2019 року, керуючись ст. 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

1. Інформацію директора комунального підприємства «Шляхрембуд» 

Лубенської міської ради Погорєлка В.І. про виконання програми з утримання та 

ремонту доріг м. Лубни на 2020 рік взяти до відома (додається). 

2. Комунальному підприємству «Шляхрембуд» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області продовжити виконання програми з 

утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 рік, затверджену рішенням 

міської ради від 01 жовтня 2020 року. 

 3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника 

начальника Управління, начальника відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської 

області   Сосну О.М. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та  фінансів. 

 

 

 

Лубенський міський голова                 Олександр  ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

  



 

Інформація 

про виконання робіт з утримання та ремонту доріг вулиць міста  

КП «Шляхрембуд» ЛМР за 2020 рік 

 

Підприємство працює згідно Програми з утримання та ремонту доріг у 

м. Лубни на 2020 рік. 

Програма була затверджена на суму                     12 124 519 грн 

Фактично профінансована на суму                             7 273 142 грн 

з них на: 

- зимове утримання витрачено 1 248 621 грн; 

- літнє утримання та ремонт     6 024 521 грн.    

Під час зимового  утримання доріг підприємство виконувало комплекс 

робіт, які проводились для забезпечення безперебійного та безпечного руху 

на автомобільних дорогах у зимовий період, що включають: очищення доріг 

від снігу, їх захист від снігових заносів, боротьбу з ожеледицею. 

Під час утримання дорожньо-транспортної мережі в зимовий період 

підприємством використано піщано-сольової суміші – 817 м3 та 7 одиниць 

спеціальної техніки: 2 автомобілі МАЗ ПР, 1 автомобіль ЗІЛ ПР, 1 екскаватор 

БОРЕКС, 1 трактор МТЗ-82 з відвалом, та 2 одиниці згідно договору, а саме: 

2 трактори КП «Конвалія». 

За період з 01.01.2020 по 01.03.2020 та з 01.12.2020 по 31.12.2020 р. 44 

дні проводилися  виїзди снігоочисної техніки для очищення від снігу та 

посипання протиожеледною сумішшю доріг. Очищено доріг від снігу 1397 

км на суму 65356 грн., оброблено протиожеледною сумішшю 3009 км на 

суму 303787 грн.  

У літній період проводились роботи по поточному ремонту 

асфальтобетонного покриття доріг, грейдеруванню доріг типу «біле шосе»,  

утриманню та ремонту системи зливоприймання міста, проведенню 

дезінфекції місць загального користування з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та інше. 

Проведено поточнмй дрібний ремонт доріг площею 13149м2    на суму 

3 188 115 грн. Ремонт проведено на 50 вулицях, що складає 30% від загальної 

кількості вулиць з асфальтобетонним покриттям.  

Проведено грейдерування площею 100 289 м2 на суму 1532144 грн. 

Ремонт проведено на 62 вулицях, що складає 36% від загальної кількості 

вулиць з покриттям типу «біле шосе». 

Проведено ремонт та перекладання горловин колодязів системи 

зливоприймання- 11 шт, замінено 110 дерев’яних решіток зливоприймальних 

колодязів, встановлено 56 нових полімерних зливоприймальних решіток, 

прочищено 221 колодязь зливоприймання та 690 м.п. канав системи 



водовідведення, проведено гідродинамічне очищення труб системи 

зливоприймання 443 м.п., замінено 4 м.п. труби системи зливоприймання, на 

постійній основі проводиться літній та зимовий технічний огляд колодязів 

системи зливоприймання. До складу робіт з технічного огляду мережі 

зливної каналізації без спускання до колодязя входять роботи:  

- з обхіду траси зливоприймальної мережі відповідно до даних 

геопорталу містобудівного кадастру,  

- перевірки цілісності решіток та люків, кришок, горловин,  

- перевірок стану траси колектора - відсутність провалів, осідань, 

завалів, розривань, течій,  

- перевірки стану охоронної зони колектора - відсутність об'єктів, що 

будуються,  

- очищення дощоприймальних решіток та люків від бруду (взимку - від 

снігу, льоду). 

З 28.03.2020 по 29.09.2020 р. підприємством проводились роботи по 

дезінфекції місць загального користування з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. За цей період проведено обробку 2123 км доріг 

міста на суму 196366 грн., при цьому використано води: 707 м3, розчину 

гіпохлориту 1400 л, дизпалива – 3194 л. 

Повний перелік виконаних за 2020 рік робіт наведено в Таблиці 1: 

 

 

           Таблиця 1. 

Найменування робіт і витрат 

Всього виконано робіт 

Од.вим. к-ть Сума, грн 

Ремонт колодязів системи зливоприймання 

(перекладання горловини) 
колод. 11 30830 

Виготовлення та встановлення дерев’яних решітк 

колодязів системи зливоприймання 
шт 110 4150 

Очищення колодязів системи зливоприймання (без 

відкачування мулу) 
колод. 221 140374 

Технічний огляд мережі зливної каналізації без 

спускання до колодязя у зимовий період  
км 16 12353 

Технічний огляд мережі зливної каналізації без 

спускання до колодязя у літній період  
км 16 9668 

Установлення люків (решіток) шт 
56 200370 

Очищення водовідвідних канав  1 м 690 41131 

Заміна труб системи зливоприймання 1 м 4 12278 

Приготування протиожеледного матеріалу на окремо 

розташованому майданчику 
м3 525 276876 

Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи 

автомобіля КДМ без виїзду. 
1 год 1727 194093 



Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст 

екскаватора без виїзду. 
1 год 2119,5 220447 

Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем 

на базі автомобіля "МАЗ" 
1000 м2 17659 298370 

Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем 

на базі автомобіля "ЗІЛ" 
1000 м2 396 5417 

Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який 

щойно випав та при патрульному очищенню 

автомобілем "МАЗ" 

1 км 1063 39690 

Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який 

щойно випав та при патрульному очищенню 

автомобілем "ЗІЛ" 

1км 114 6540 

Очищення проїжджої частини дороги від снігу 

трактором на пневмоколісному ходу, обладнаним 

підвалом. Сніг, який щойно випав. 

1 км 220 12932 

Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, 

протиожеледні матеріали) 
1м3 817 23200 

Розвезення протиожеледної суміші по спускам 1 год 43 24044 

Виправлення профілю щебеневих та грунтових доріг  1 м2 100289 1532144 

Поточний(дрібний) ремонт вулично-дорожньої мережі 1 м2 
13149 3188115 

Бетонування спусків доріг та містків 1м2 587 108521 

Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів та 

обочин 
км 0,15 1270 

Проведення дезінфекції місць загального користування  
км 

2123 196366 

Гідродинамічне очищення труб системи зливоприймання 
м 443 199044 

Аварійний ремонт асфальтобетонного покриття 

холодним асфальтом 

1 м2 
191,7 100914 

Очищення решіток колодязів зливоприймання від снігу 1 м2 
290 713 

Поточний дрібний ремонт шляхопроводу 
грн  45807 

Планування обочини 
1 м2 17627 133197 

Ремонт бордюрів м.п. 72 7685 

Завезення земляних мас (грунту) 1 м3 715 53397 

Очищення доріг від снігу сторонніми організаціями 

згідно укладених договорів  
1 км 100 6194 

Всього     7126130 

 

Для проведення робіт закуплено 783 м3  щебеня фр. 0-40, 139 т солі 

технічної, 533 т асфальтобетону, 2,4 т бітуму, 0,8 т бітумної емульсії, 24 м3 

бетону. 

Для аварійного ремонту асфальтобетонного покриття у зимовий період 

придбано холодного асфальтобетону у кількості – 18 т. 



За 2020 рік підприємством опрацьовано 38 звернень щодо ремонту 

дорожнього покриття та дощової системи вулиць, з них виконано 35. Решта 

звернень заплановано до виконання у 2021 році.  

 

 

 

Директор КП «Шляхрембуд» ЛМР                              Владислав ПОГОРЄЛКО 
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