
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 26.04.2017 р. № 3 
 
Про визначення об’єктів 
з поточного та капітального ремонту  
доріг міста в 2017 році.  
 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Вирішили: 1.Затвердити акт обстеження Комісії  з питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища щодо 
обстеження стану доріг міста в 2017 році (додається). 

2.Вимагати від ПАТ «Компанія «РАЙЗ» виконати ремонт доріг по вулицях Вишневій, 
Технологічній та Степовій за власні кошти, так як транспорт, що обслуговує їх підприємства: 
АТП ТОВ «Європа-Транс ЛТД» та ТОВ «Елеватор-Агро», найбільше руйнує дорожнє покриття, 
відновлення якого потребує значних капіталовкладень. 

3.Надати Заводській міській раді дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт об’єктів  благоустрою, а саме: 

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Заводській в м. Заводське»; 
- «Капітальний ремонт дороги по вул. Сульській в м. Заводське». 
4.Надати Заводській міській раді дозвіл на виготовлення кошторисної документації та на 

виконання  поточного ремонту елементів благоустрою, а саме: 
- «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Матросова в         

м. Заводське»; 
- «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по туп. Південному в м. Заводське»; 
- «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по вул. Ватутіна (в межах будинків № 

167 - 171) в м. Заводське»; 
- «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по вул. Козацькій в м. Заводське»; 
- «Поточний ремонт щебеневого покриття проїзду до масиву житлових будинків по      

вул. Ватутіна 59/7-59/9 в м. Заводське». 
5.Службі благоустрою міської ради вжити заходи з належного благоустрою тротуару по 

вул. Проектній (в межах будинків № 2-6). 
6.Бухгалтерії міської ради забезпечити фінансування об’ємів робіт, визначених даним 

рішенням. 
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.). 

                                                                                                                                                                                                       
               
 

 
Міський голова                                        В. Сидоренко  
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                          Затверджую 
                                                                                                          Міський голова 
                                                                                                           ____________ В. Сидоренко 
                                                                                                          «19» квітня 2017 р. 
 

АКТ 
обстеження стану дорожнього покриття доріг комунальної власності міста Заводське 

(за зверненнями жителів міста). 
 

 
м. Заводське                                                                                   «19» квітня  2017  року 
 
 
Комісія в складі:  Голови комісії Добрулі С.В. – заступника міського голови,               
                               членів комісії: 
Маркова В.М. – ФОП, сертифікованого інженера технічного нагляду (за згодою), 
Івахна С.Ю. – голови комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин,         
екології та охорони навколишнього природного середовища (за згодою), 
Мусієнка В.О.  – провідного спеціаліста з питань інфраструктури та спорту, 
Лисенка В.В.    – депутата міської ради (за згодою), 
 
      провела обстеження стану дорожнього покриття доріг та тротуарів комунальної власності на 
території м. Заводське. В ході роботи було оглянуто дороги по вулицях Вишневій, 
Технологічній, Ватутіна (частина проїзду до будинку № 167), Заводській, Сульській та тротуари 
по вулицях Матросова та Проектній. В ході обстеження встановлено: 
-дорога по вул. Вишневій (від будівлі автостанції до залізничного переїзду) має вкрай 
негативний експлуатаційний стан (покриття відсутнє, проїзд вкритий глибокими до 0,5 м 
вибоїнами); 
-дорога по вул. Технологічній (в межах залізничних переїздів) має лише 15% задовільного 
твердого покриття, решта – суцільна ямковість та глибокі вибоїни 0,3-0,5 м; 
-дорога по туп. Південному не має твердого покриття, грунтова основа має ямки та колійність; 
-дорога по вул. Ватутіна (проїзд до будинку № 167) не має твердого покриття, грунтова основа 
має ямки та колійність; 
-дорога по вул. Заводській довжиною 250 м не має твердого покриття, щебеневе покриття має 
колійність та вибоїни; 
-дорога по вул. Сульській довжиною 1664 м не має твердого покриття, щебеневе покриття має 
колійність та вибоїни; 
-дорога по вул. Козацькій довжиною 670 м. З них: 150 м з твердим покриттям, а 520 м - 
щебеневе покриття, яке має колійність та вибоїни; 
-тротуар по вул. Матросова (від північної прохідної цукрокомбінату до вул. Якубовського) має 
тверде покриття, але внаслідок просідання грунтової основи 75% споруди занесено мулом та 
сміттям внаслідок весняних та дощових повеней, зі сторони паркану тротуар захаращений 
чагарниками; 
-тротуар по вул. Проектній (в межах будинків № 2-6) має тверде покриття в задовільному стані, 
в межах будинку № 8 тротуар відсутній.  
- проїзд до масиву житлових будинків по вул. Ватутіна 59/7 – 59/9 має грунтощебеневу основу 
зі значною ямковістю та колійністю.  
Комісія пропонує: 
1. Вимагати від ПАТ «Компанія «РАЙЗ» виконати ремонт доріг по вулицях Вишневій, 
Технологічній та Степовій за власні кошти, так як транспорт, який обслуговує ТОВ «Елеватор-
Агро», найбільше руйнує вказані дороги. 
2. Дороги по туп. Південному, вул. Ватутіна (проїзд до будинку № 167), вул. Козацькій (520 м) 
та проїзд до масиву житлових будинків по вул. Ватутіна 59/7 – 59/9 включити до переліку 
об’єктів поточного ремонту доріг (влаштування щебеневого покриття). 



3. Дороги по вул. Заводській (250 м) та по вул. Сульській (1664 м) включити в перелік об’єктів 
капітального ремонту доріг (асфальтобетонне покриття) з попереднім виготовленням проектно-
кошторисної документації. 
4.Тротуар по вул. Матросова (від північної прохідної цукрокомбінату до вул. Якубовського) 
включити в перелік капітального ремонту (асфальтобетонне покриття). 
5.Тротуар по вул. Проектній (в межах будинків № 2-6) залишити в існуючих кордонах, так як в 
межах будинку № 8 існують проблеми вуличного водовідведення, але провести розчистку від 
порослі, сміття та прибрати бетонні блоки, які обмежують рух пішоходів.  
Пропозиції комісії винести на розгляд колегії та сесії ради. 

                                                                                                                                                                                                       
               
                                 
                                                                                            _______________ Добруля С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  
                                                                                             _______________ Марков В.М.   
 
                                                                                             _______________ Івахно С.Ю.    
                   
                                                                                             _______________ Мусієнко В.О.    
 
                                                                                             _______________ Лисенко В.В. 
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