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Про хід проведення ремонтних
робіт на автом обільних дорогах
загального користування області
та заходи щ одо подальш ого розвитку
дорож ньої інф раструктури в області
П ротяж ність доріг загального користування Х ерсонської області
становить 5002 км, з них держ авного значення - 1430,4 км, місцевого 3571,6 км.
В ідповідно до плану ф інансування дорож нього господарства з різних
джерел у 2016 році по Службі автом обільних доріг у Х ерсонській області
передбачено 299,7 млн грн, у тому числі:
кош тів держ авного бю джету - 298,2 млн грн, зокрема:
- 219,1 млн грн на оплату робіт з поточного середнього ремонту;
- 79,1 млн грн на оплату робіт з поточного дрібного ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;
кош тів обласного бю джету на поточний ремонт - 1,5 млн грн.
В ідповідно до розпорядж ення Кабінету М іністрів У країни від 16 березня
2016 року № 176-р у Х ерсонській області передбачено провести поточний
ремонт на 6 о б ’єктах загальною протяж ністю 27,6 км на суму 219,1 млн грн.
Станом на 17 ж овтня 2016 року роботи ведуться на трьох о б ’єктах:
- Т-22-01 Білозерка - Х ерсон, км 0+000 - км 3+100, протяж ністю 3,1 км,
заверш ено роботи із влаш тування дорож нього одягу. Здійсню ю ться роботи зі
встановлення дорож ніх знаків та укріплення узбіччя. Виконано робіт на
14,2 млн грн (95% від суми у договорі);
- М -14 О деса - М елітополь - Н овоазовськ (на Таганрог), км 243+400 км 256+000 протяж ністю 12,6 км, виконано робіт із влаш тування дорож нього
одягу на 70% протяж ності (верхній шар покриття - 6,3 км). Здійсню ю ться
роботи з регенерації та укладання конструктивних ш арів дорож нього одягу за
технологією «холодний ресайклінг» та влаш тування нижнього шару
асф альтобетонного покриття, роботи забезпечено на 11 км. Виконано робіт на
суму 82,8 млн грн (73% від вартості у договорі), з яких 35,3 млн грн оплачено;
- Р-57 Ц ю рупинськ - Гола П ристань - Скадовськ на ділянці км 8 + 000 - км
14 + 200 протяж ністю 6,2 км, підрядна організація ГІРаТ «Броварське Ш БУ
№ 50». Ведуться роботи з ф резерування покриття та влаш тування
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вирівню ю чого ш ару з асф альтобетонної суміші на ділянці 3,8 км. Виконано
робіт на суму 5,4 млн грн (15% від договору).
Всього з поточного ремонту виконано робіт на суму 102,7 млн грн
(47% від плану), з яких 36,0 млн грн оплачено.
З експлуатаційного утримання виконано і оплачено робіт на суму
39,7 млн грн (50% від плану).
На сьогодні основним видом робіт, що виконується на дорогах, є ремонт
покриття проїзної частини. З початку року виконано ямкового ремонту на
площі 110,0 тис. кв.м, у т.ч. на дорогах держ авного значення 81,1 тис. кв.м, на
дорогах місцевого значення —28,9 тис. кв.м. В артість робіт —24,8 млн грн, що
становить 65% від загального виконання. Залиш ок ямковості на дорогах
області - 112,0 тис. кв.м.
В провадж ую ться заходи, які спрямовані на забезпечення безпечних умов
руху. В становлено та замінено 3 тис. одиниць дорож ніх знаків. Розпочато
роботи з відновлення горизонтальної дорож ньої розмітки. Розмічено 78,8 км на
суму 581 тис. грн (осьова, піш охідні переходи, розм ітка на перехрестях).
П ланується виконати робіт на суму 4,5 млн грн.
В раховую чи викладене, з метою забезпечення виконання держ авної
програми з ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування,
розвитку інф раструктури області та поліпш ення транспортного обслуговування
населення, керую чись статтею 6, пунктом 5 частини перш ої статті 13,
пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Х ерсонській області:
1.1. Забезпечити своєчасні розрахунки за виконані роботи з поточного
ремонту та експлуатаційного утримання автом обільних доріг загального
користування в області.
1.2. П ередбачити при формуванні планів на 2017 рік з поточного ремонту
доріг вклю чення наступних о б ’єктів: М -14 О деса - М елітополь - Н овоазовськ
(на м. Т аганрог), Р-57 Ц ю рупинськ - Гола П ристань - Скадовськ, Т-04-03
М ар ’янське - Берислав - /Р-47/.
1.3. При ф ормуванні планів з будівництва, реконструкції та капітального
ремонту автом обільних доріг загального користування на 2017 рік та наступні
роки вклю чати о б ’єкти відповідно до переліку згідно з додатком до
розпорядж ення (додається).
1.4. Розглянути мож ливість запровадж ення контролю якості проведення
ремонтних робіт на автомобільних дорогах області з використанням
ортофотозйомки.
2. Районним держ авним адміністраціям:
2.1. При формуванні місцевих бю дж етів на 2017 рік передбачити
фінансування робіт з ремонту і утримання автом обільних доріг загального
користування відповідно до чинного законодавства.
2.2. Н адати до 01 грудня 2016 року пропозиції до планів з ремонту і
утримання автом обільних доріг загального користування відповідних районів.
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2.3. Взяти під особистий контроль неухильне виконання заходів,
визначених розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від
15 вересня
2016 року № 701 «Про організацію виконання в області
перш очергових
робіт
з
утримання
автом обільних
доріг
загального
користування місцевого значення в зимовий період 2016/17 року».
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації А дам чика О.О.
Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

