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Управлiння iнформацiйного забезпечення та

оЙrу до nyбni,rHoi iнформацiТ КМДА

На виконання доручення ,Щепартаменту тр_анспортноi iнфраструктури виконавчого

органу китвськоi MicbKoi ради (китвйкоТ MicbKoT ;;;;"r"Т аДМiНiфаЦi') ВiД 2б'Ot '2022

Ns ЗМI - зt0 у комунtшьному nronpr."cTBi.KlfeHTp органiзацiТ дорожнього руху) в межах

компетенцii опрацьовано лист ,"6ор*uuiйно-аналiтичного видання <киеввласть> вiд

26.01 .2022Ns 0010 щодо надання iпфорrчuiI стосовно свiтлофорних об,ектiв MicTa кисва,

Iнформусмо, що:

- на балансi пiдприемства на почато к 2О22р.:*у 704 свiтлофорних об'сктiв, з яких 251

потребують проведення peMoHTiB та реконструкц11;

- станом на 28.01 .2о22 року до iснуючого центраJIьного пункту керування

автоматизованоi системи керування дорожнього руху_ гliдключено та працюють у

координованомУ керуванн i ,t07 ;;й"ййних об'екЪiв 
-(з 

урахуванням позаба,пансових

свiтлофорних об'скгiв, пiдклюr.rпr, .riдrо Ъ вiдповiдними договорами) ;

.ПроТягоМостаннiхПоятирокiвпобУлованосвiтлофорнихоб'сктiвТаВиТраченокоштiв:
2017рiк_45свiтлофорнихоб'ектiвнасУМУ40091'3Тис.црН.;
2018 piK - 5 свiтлофЬрних об'ектiв на суму 8 738,1 тис, грн,;

2019 piK _ 9 свiтлофорп"* обосктiв ца суму 8 573,5 тис. грн,;

2020 piK _ 20 свiтлобьр""* об,сктiв Еа суму 26 897,0 тис. грн,;

2021рiк_4свiтлофЬрнихобоекгаНасУМУ],'2985'6тис.грн.;

HaNs



- протягом ocтaнHix п'яти poKiB реконструйовано свiтлофорних об'ектiв та витрачено

коштiв:
2017 рiк-роботи не проводились;

2018 рiк-роботи не проводились;

2019 рiк-роботи не проводились;
202О piK - 4 свiтлофорних об'екта ца суму 5 400,0 тис. црн.;

20zlрiк_2свiтлофорнiоб'ектинасУМУ2578'8тис.црн.;

-на2022рiкзаплановано побулувати шiсть свiтлофорних обоскгiв на суму 17 584,0 тис,

грн. за адресами:
просп. Алiшера HaBoi - вул. Воскресенська;

вул. Райдужна,65;
вул. Протасiв Яр - tIров. ,Щокучасвський;
вул. Героiв Космосуо 8, 11;

вул. Василя Касiянч 1.yrrrrn*a громадського транспорту "Автостоянка- лублер");

вул. Заболотного - вул.Квiтуча;

- Ha2022piK заплановано реконструювати BiciM свiтлофорних об'ектiв на суму 18 171,3

тис. грн. за адресами:
вул. CiM'i Кульженкiв - вул, Лугова;

вул. Ревуltького,40;
вул. Героiв Щнirryа,24;
вул. Героiв,Щнiпра, 45;

вул. МЙропiльська - вул. Алiшера Навоi;

вул. Володимира Брожка - вул, Монтажникiв;

вул. Акалемiка Вернадського - вул,Миколи Семашка;

вул. Стеuенка - вул. Сирецько-Садова,

.Щиректор
BiKTop ЧЕРНIЙ
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