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Інформація про підприємствоІнформація про підприємство

Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них

і іДеснянського району” м.Києва засновано на комунальній власності
територіальної громади м. Києва.

Підприємство створено з метою забезпечення безпечного рухуд р р ру у
транспорту та пішоходів по балансовій вулично-шляховій мережі.

Предметом діяльності підприємства є виконання необхідного
комплексу робіт із технічного нагляду утримання та ремонту шляхівкомплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів,
підземних пішохідних переходів, вуличної зливової каналізації,
каналів, канав та інших споруд, виконання робіт по ремонту та

і і і і і іутриманню шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі
договорів та надання платних послуг населенню.

Виробнича база знаходиться за адресою: вул.
Електротехнічна 6.



На балансовому утриманні 
КПШЕУ Д йКП ШЕУ Деснянського району 

знаходиться:знаходиться:
• 118 км 673 м доріг
• 179 км 139 м тротуарів• 179 км 139 м тротуарів
• Площа доріг з асфальтобетонним покриттям – 1 млн. 666 тис. 724 м2,
• Площа доріг з щебеневим покриттям – 39 тис. 613 м2

П і 26 900 2• Площа ґрунтових доріг - 26 тис. 900 м2
• Площа тротуарів – 723 тис. 967 м2.

Магістральні вулиці загальноміського значення – 6 од., довжина яких
становить 12 км 847м, загальною площею – 284 тис. 134 м2.

Магістральні вулиці районного значення – 25 од. довжиною 61 км 39 м,
загальною площею – 1 млн. 128 тис. 447 м2.

Вулиці місцевого значення – 70 од., довжина яких становить 41 км 150 м,
загальною площею – 298 тис. 358 м2.

Місцеві проїзди між кварталами – 7 од загальною довжиною 3 км 637 м,Місцеві проїзди між кварталами 7 од. загальною довжиною 3 км 637 м,
загальною площею – 22 тис. 298 м2.



- 18 підземних пішохідних переходів18 підземних пішохідних переходів,  
- 1033 шт. оглядових колодязів, 
- 1490 шт. зливоприймачів,  
- 2944 п.м колесовідбійної металевої стрічки, 
- 2250 п.м. бетонної огорожі Нью-Джерсі, 

388 ї і бій ї і- 388 п.м. оцинкованої колесовідбійної стрічки, 
- 1667 п.м направляючої пішохідної огорожі,  
- 76 км 318 м дощової каналізації76 км 318 м  дощової каналізації.
- 81 одиниці спеціальної техніки, автотранспорту та механізмів. 

Середньооблікова чисельність за 6 місяців 2017 року складає – 224 людини.



Капітальний та поточний ремонти міжквартальних проїздівКапітальний та поточний ремонти міжквартальних проїздів 
та прибудинкових територій

Кількість 
б’ і Об бі ²

Вартість робіт,
об’єктів,

шт.
Обсяги робіт, м²

р р ,
тис.грн

2017 2017
2016 2017 2016

2017 
(станом на 

01.10.17)
2016

2017 
(станом на 

01.10.17)

КапітальнийКапітальний
ремонт 32 56 30 345 7572 9 933.7 3 249.5

Поточний
ремонт 14 - 5 882 - 1 516.3 -



Капітальний та поточний ремонти 
міжквартальних проїздів та прибудинкових територій



Створення 
велоінфраструктури

За 2015 рік побудовано близько 14 км велосипедних доріжок,
організовано вело-пішохідний рух на рекреаційній частині велосипедного
маршруту по вулиці Труханівській, шляхом влаштування інформаційних щитів,р ру у у ру , у ф р ,
знаків обмеження швидкості та нанесення піктограм.

Завершені роботи з влаштування асфальтобетонного покриття по
парній стороні вул. О. Бальзака, по обидва боки проспекту Генерала Ватутінапарній стороні вул. О. Бальзака, по обидва боки проспекту Генерала Ватутіна
на ділянці між Трухановим островом та вул. О. Бальзака, на схилах Хрещатого
парку біля Мосту Паркового пішохідного через р. Дніпро на о. Труханів та по
вул О Бальзака від проспекту Ватутіна до вул М Цвєтаєвоївул. О.Бальзака від проспекту Ватутіна до вул. М.Цвєтаєвої.

Загалом, за час реалізації проекту 2015 року влаштовано:
29 ф б- 29 тис. кв. м асфальтобетонного покриття;

- 12,3 тис. п.м. дорожньої розмітки.

З і бі 11 833Загальна вартість робіт становила 11 млн.  833 тис. грн.



Велодоріжки



Велодоріжки

За 2016 рік побудовано близько 6,5 км велосипедних доріжок.
Завершені роботи з влаштування асфальтобетонного покриття по:Завершені роботи з влаштування асфальтобетонного покриття по:
 вул. М. Цвєтаєвої, площею 11 363 м2,
 вул. О. Сабурова, площею 9 737 м2,

Т Д й 11 821 2 вул. Т. Драйзера, площею 11 821 м2.

Виконані роботи з організації дорожнього руху, а саме:
і і і іївстановлені дорожні знаки, елементи навігації та нанесена горизонтальна

дорожня розмітка.

З і ії 2016 і бЗагалом за час реалізації проекту у 2016 році побудовано та нанесено:
- 32 921м2 асфальтобетонного покриття;
- 6,3 тис. п.м. дорожньої розмітки.

Загальна вартість робіт становила 9 млн. 106  тис. грн.



Велодоріжки



2016  рік
На балансовій вулично-шляховій мережі підприємством у 

2016 році виконано:
Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття аварійно-небезпечних ділянок –

4106м2 на суму 1 млн 298, 1 тис. грн.
Поточний (дрібний) ремонт площею 20 473 м2 на суму 4 млн 893,2 тис. грн..
Поточний (середній) ремонт площею 23 302 м2 вартістю 5 млн 987,7 тис. грн., в

тому числі по об’єктах:
 проспект Генерала Ватутіна (від Керченської площі до вул. Братиславської), площею

12 88 2 3 31 012 885 м2 на суму 3 млн 315,0 тис.грн.
 проспект Генерала Ватутіна (від Мосту через р. Десенка до Шляхопроводу № 2

транспортної розв’язки на перетині проспекту Генерала Ватутіна з вул. О. Бальзака)
площею 3 939 м2 на суму 1 млн 5 7 тис грнплощею 3 939 м2 на суму 1 млн. 5,7 тис. грн.

 вул. Братиславська (від вул. Крайньої до вул. Андрія Малишка) площею 6478 м2 на
суму 1 млн. 667,0тис.грн.

Облаштовано 18 од. наземних пішохідних переходів заниженими бортовими
каменями (безбар’єрне середовище) на суму 86,3 тис.грн., влаштовано 2 од. підвищених
пішохідних переходів на суму 203,0тис.грн. Також виконано заповнення швів
асфальтобетонного покриття гумово-бітумною мастикою за допомогою плавильно-заливальної
машини CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC у кількості 6 502 п.м. на суму 275,5 тис.грн.



2017  рікр
На балансовій вулично-шляховій мережі підприємством виконано робіт

( 01 10 2017 )(станом на 01.10.2017 року):

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на аварійно-небезпечних ділянках –
2 479 2 937 02 479 м2 на суму 937,0 тис.грн.

Поточний (дрібний) ремонт асфальтобетонного покриття площею 18 468 м2
вартістю 4 млн 230,5 тис.грн.

Поточний (середній) ремонт площею 42 787 м2 вартістю 12 млн 242 7 тис грн вПоточний (середній) ремонт площею 42 787 м2 вартістю 12 млн 242,7 тис.грн., в
тому числі по об’єктах:

 проспект Генерала Ватутіна (від Керченської площі до зупинки «Райдужна»),
площею 12 588 м2 на суму 3 млн 662, 5 тис.грн.площею 12 588 м2 на суму 3 млн 662, 5 тис.грн.

 вул. Братиславська (від вул. Андрія Малишка до вул. Крайньої) площею 19 652 м2 на
суму 5 млн. 587,2 тис.грн.

 вул. Олександра Сабурова (від вул. Крайньої до вул. М.Закревського) площею 4 315у др ур ( д у р д у р ) щ
м2 на суму 1 млн 217,7 тис.грн.

 вул. Милославська площею 6232 м2 на суму 1 млн. 775, 3 тис.грн.



2017  рікр
Виконано капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових

територій у кількості 11 із 56 одиницьтериторій у кількості 11 із 56 одиниць.

Облаштовано 19 од. наземних пішохідних переходів заниженими
б (б б ’ ) 78 3бортовими каменями (безбар’єрне середовище) на суму 78,3 тис. грн., влаштовано
підвищених пішохідних переходів 2 од. (з 5 запланованих), на суму 175,5 тис.грн.

Виконано заповнення швів асфальтобетонного покриття гумово-бітумною
мастикою за допомогою плавильно-заливальної машини CRAFCO SUPER SHOT 125
DCRC у кількості 13 941 п.м. на суму 592,1 тис. грн.

Також до кінця 2017 року планується виконати ще 3 од. підвищених
пішохідних переходів та 12 од. наземних пішохідних переходів заниженимид р д д д р д
бортовими каменями (безбар’єрне середовище) з облаштуванням тактильною
плиткою.



Поточний (середній) ремонтПоточний (середній) ремонт



Роботи по нанесенню дорожньої
розмітки

З 2015 року підприємством було освоєно додатковий вид робіт –
нанесення дорожньої розмітки.

У 2016 році на підприємстві сформовано дорожньо-розміточну
дільницю, яка була укомплектована необхідною технікою та персоналом,
який успішно пройшов навчання з цього виду робіт.у р ц ду р

З 2016 року наше підприємство бере участь у тендерах по
нанесенню дорожньої розмітки по м. Києву і успішно виконує ці роботи.

У 2016 і б біУ 2016 р. підприємством було виконано робіт по нанесенню
горизонтальної дорожньої розмітки на суму –21 млн. 798 тис. грн.

На даний момент роботи по нанесенню дорожньої розмітки
продовжуються.



Роботи по нанесенню дорожньої
розміткирозмітки.



Проект стратегічного плану розвитку на 
середньострокову перспективу

1. Розвиток та розширення дорожньо-розміточної дільниці
підприємства.

2. Будівництво та реконструкція виробничої бази підприємства.2. Будівництво та реконструкція виробничої бази підприємства.
3. Будівництво адміністративного корпусу на території бази

підприємства.
4. Розвиток та покращення пішохідної та велоінфраструктури району.
5. Розвиток та покращення автомобільно-дорожньої інфраструктури

району за рахунок збільшення об'ємів поточного та капітальногорайону за рахунок збільшення об ємів поточного та капітального
ремонтів.

6. Модернізація та розширення парку автомобілів та спецтехніки.
7. Покращення матеріального заохочення працівників підприємства

та збільшення рівня заробітної плати.
8. Впровадження інноваційних та сучасних технологій у роботі8. Впровадження інноваційних та сучасних технологій у роботі

підприємства



Розвиток пішохідної та 
велоінфраструктури

В і б і іВлаштування стоянок для велосипедів поблизу всіх пасажироутворюючих вузлів

РЕЗУЛЬТАТ: 
- зменшення концентрації автомобілів на шляхах району та міста; 
- створення міської інфраструктури орієнтованої на пішоходів;
- зменшення аварійності на вулично-шляховій мережі району;
- покращення екологічної ситуації в м. Києві;р у
- залучення населення до здорового способу життя;
- покращення суспільної думки про якість житлово-комунальних послуг



Розвиток пішохідної
інфраструктури

Облаштування наземних пішохідних переходів, кількістю 180 
одиниць, тактильною плиткою для людей з обмеженими 

можливостями.

РЕЗУЛЬТАТ: організація зручного та безпечного пересування  людей з 
обмеженими можливостямиобмеженими можливостями.



Підвищення  безпеки на автошляхах 
району та пішохідній зоні 

Впровадження інноваційних  та    
ій б ісучасних технологій у роботі 

підприємства

Покращення безпеки 
руху пішоходів 

шляхом будівництва
Широке 

використання 
і ї

Встановлення на 
дорожніх

Влаштування 
додаткових 

ішляхом будівництва 
підвищених 

пішохідних переходів 
(на бруківці 

переходів з червоно-

висоінтенсивної
мікропризматичної

плівки для 
позначення 
вертикальної

дорожніх 
огородженнях 

світлоповертальних
елементів нового 

зразка 

світлоповертальних
елементів на 

штучних спорудах та 
аварійно небезпечних 
ділянках вулично-білих ФЕМів) та 

острівців безпеки
вертикальної 

дорожньої розмітки «делінеаторів» ділянках вулично-
дорожньої мережі



Короткострокова стратегія розвитку 
б ї б

1. Будівництво гуртожитку 

виробничої бази 

для робітників підприємства
У 2017 році власними силами

підприємства було розпочато роботи зр у р р
будівництва гуртожитку на 20 койкомісць
для робітників КП ШЕУ, які планується
завершити у кінці січня 2018 року.
РЕЗУЛЬТАТ: залучення робітників, покращення соціальних умов
праці.
2. Влаштування додаткового енергопостачання бази 
(прокладання додаткового енергокабеля)
РЕЗУЛЬТАТ: можливість запровадження додаткових дільниць для ремонту техніки 
підприємства (проектні роботи тривають).
3. Завершення будівництва токарно-фрезерного, зварювального та 
малярного цехів
РЕЗУЛЬТАТ: можливість самостійного виконання повного комплексу робіт із у р
ремонту техніки та механізації ШЕУ, як наслідок – економія бюджетних коштів, 
оперативність виконання робіт та створення додаткових робочих місць 



Виробничий план на 2018 рік
по  КП ШЕУ Деснянського району по поточному ремонту

Дрібний (в т.ч. ямковий) ремонт дорожнього
покриття тис.м.кв. 22,0

Дрібний ремонт дорожнього покриття за 
допомогою машини Crafco "Magnum" тис.м.кв. 3,0

Заливка тріщин за допомогою машини Crafco
Super Shot м.пог. 50000

Середній ремонт: тис.м.кв. 130,0
- дорожнього покриття вулиць та прилеглих
тротуарів тис.м.кв. 124,85

- тротуарів тис.м.кв. 5,15
Заміна дорожніх огороджень в т ч : м пог 3250 00Заміна дорожніх огороджень, в т.ч.: м.пог. 3250,00
бар'єрне огородження м.пог. 2250,00
НПО м.пог. 1000,00

Облаштування наземних пішохідних переходів:Облаштування наземних пішохідних переходів: 
- заниженим бортовим каменем (безбар'єрне
середовище, в т.ч. тактильна плитка) од. 31,00

- тактильною плиткою ( на існуючих пішохідних од 50 00( у
переходах) од. 50,00

Влаштування острівців безпеки од. 5,00


