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про роботу департаменту капiтального булiвництва

!нiпровськоТ MicbкoI ради за2021 piK

flепартамент капiтtlльного булiвниuтва flнiпровськоi MicbKoi ради виконус
функцii замовника на просктування, булiвництво, реконструкцiю та капiта-гlьний

ремонт на об'с:ктах комунальноi власностr MicTa flнiпра.

У 2021 рочi виконано роботи з булiвництва, капiтального ремонту та рекон-
стQукцii на l9 об'сктах:

- <<Капiтальний ремонт узв, Селянського в м. !нiпрi>>. Коригування;
кКапiтальний ремонт КГIНЗ ((СД}ОСШОР Jф 3) ДМР за адресою: м. !нiпро,

вул. Любарського, 4 а>>. Коригування;
* кБулiвництво зливовоТ каналiзацii по вул. Янтарнiй, у районi булинкiв

Nq }[s 75 А, 77 А у м. Щнiпрi>. Коригування;

- кБулiвництво мереж зовнiшнього освiтлення Пiвнiчного у м. flнiпрi>;
- кКапiтальний ремонт пл. Шевченка в м. !нiпрi>. Коригування;
- кКапiтальний ремонт частини булiвлi КНП (ДЦПМСД N9 8> flMP по

вул. Софii КовалевськоТ, 5З А у м. !нiпрi>. Коригування;
кКапiтальний ремонт частини булiвлi Лiвобережного управлiння

соцiального захисту населення !нiпровськоТ MicbKoi ради по просп. Петра
Калнишевського, 55 у м. ffнiпрi>>. Коригування;

- кКапiтальний ремонт елеплент,iв блаr,оустрою територiI в районl булинкiв
ЛЬ Nч 65,6"/ по просп. Слобожанському в м. !нiпрi> Коригування;

<Капiтальний ремон,t частини булiвлl КНП кflI]ПМСД N9 2)) ДМР по просп.
Богдана Хмельницького, l9 у м. !нiпрi> Коригування;

- кКапiтальний ремонт частини булiвлi КНП (ДЦПМСД N9 9> !МР по
вул. Батумськiй, l3 у м. ffнiпрi> Коригування,

- кКапiтальний ремонт частини булiвлi КНП кДЦПМСД J\b 4> fiMP по
вул. Шевченка, б А у м. flнiпрi>. Коригування;

- кКапiтальний ремонт мереж доrцовоi каналiзацii на територii, прилеглiй
ло житлового булинку по вул, Набережнiй Перемоги, l l8 у м. flнiпрi>>;

<<Капiтальний ремонт вул, MoHiTopHoi, вiд вул. Метробудiвськоi до
пров. Парусного>. Коригування;

кКапiтальний ремонт булiвлi та благоустрiй територiТ Комунального
закладу освiт,и <<Нав.tа,,tьно-tsиховний комп"цекс NЬ l06 <<Серелня загzlльноосвiтня
школа * дошкiльний FIавLtыlьний заклад (дитячий садок)> {нiпровськоТ MicbKoT

ради за адресою: ByJl. Метробудiвська, 7, м fiнlпро>, Коригування;
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- кКапiтальний ремонт вул. Курчатова в м. fiHiпpi;
- кКапiта-гlьний ремонт проТзноi частини просп, ГероТв, вiд бульв. Слави до

пров. !обровольшiв у м. !нiпрi>;
- кЗахист територii вiл пiдтоплення та затоплення в районi вул, Манлри_

KiBcbKoi, вiл бул. М Зl0 ло бул. ЛЬ l2 по просп. ГероТв у м.!нiпропетровську,
будiвництво)).

У 2021 porri завершено TaKi важливi та iнфраструктурнi гrроекти:
кРеконструкцiя вул. Яворничького у м. flнiпрi (Соборний район)>.

Коригування;
<Реконструкцiя вул, Короленка, вiд просп. !митра Яворницького до

вул. Челюскiна в м. flнiпрi>. Коригування.
Реалiзацiя цих просктiв зробила MicTo fiнiпро яскравiшим та бiльш приваб-

ливим для мешканцiв i гостей MicTa.

д]ля створення гiдних умов для органiзацii дозвiлля мешканцiв лiвого берега
м. ffнiпра запроваджено реалiзачiю про€ктiв щодо оновлення зелених зон i зон
вiдпочинку, а саме:

- кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою територii в районi булинкiв
Jф ЛЪ 65,6'/ по просп. Слобожанському в м. ffнiпрi)). У межах про€кту створено
зону вiдпочинку для дiтей з iгровим та спортивним майданчиками, створено зони
вiдпочинку для мешканцiв з гамаками, лавами. Оновлено Bci зеленi насадження.
Роботи завершено,

- кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу Олександра Усачова
в районi просп. Петра Калнишевського, 2'7 та вул. Гулi Корольовоi в м. !нiпрi>,
Основною концепцiею створення цього скверу с надання територiТ сучасного
европеЙського стилю та можливiсть перетворення Його у Micue активного доз-
вiлля молодi, У cKBepl мають з'явитися комфортнi зони для вiдпочинку, а,теi, су-
часнi вуличнiмеблi, освiтлення, озеленення, Найголовнiше, було створено скейт-
простiр для активного дозвiл.llя молодi MicTa. Наразi роботи з улаштування
скейт*зони виконано. Роботи з благоустрою територiТ плануеться завершити в

2022 роцi;
* кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу евгена Клочка шо

вул. Калиновiй у м. ffнiпрi). У межах проекту мiстяни отримали новий простiр
для вiдпочинку, Головною концепцiсю реалiзацiI цього про€кту було збереiкення
iснуючих насаджень. I пiдрядник з цим вдzlJIо впорався. Не зваrкаючи на те, що
сквер ма€ незначнi розмiрr, у ньому буле i зона вiдпочинку для найменших
мешканцiв MicTa у виглядi дитячого майданLIика з гумовим рiзнокольоровим
покриттям, i спортивний майданчик для дiтей бiльш старшого BiKy. Територiя
облаштована сучасним освiтленням, бетонними лавами, оздобленими
дерев'яним брусом.

Протягом 202l року розпочато роботи з проведення капiтального ремонту
та реконс,грукцii по l9 об'сктах, якt плану€ться завершити в2022 рошi;

- кРеконструкl-tiя булiвлi Комунального закладу освiти кСередня загально-
освiтня школа J\9 l05) !нiпропетровськоi MicbKoi ради пiд навчально-виховний
комплекс за адресою: вул. Жовтнева,26>>. Коригування;
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- кРеконструкчiя Комунального закладу освiти к!ошкiльний навчальний
заклад (ясла-салок) Jý 3'/9> !нiпровськоi MicbKoi ради по вул, Пестеля, 34 у
м. flHinpi>,

- кБулiвництво III черги водогону нижньOi частини кOлишньOг0 смт Таром-
ське у м. !нiпрi>;

- <Капiтальний ремонт вул. Криничноi в м. !нiпрi>;
- кКапiтальний ремонт частини булiвлi КНП кДЦПМСД Ns 4> ЩМР по

просп. Героiв, 22 у м. !нiпрi>, Коригування;
* кКапiтальний ремонт частини булiвлi КНП кДЦПМСД N9 2> !МР по

просп. Богдана Хмельницького, l9 у м. flнiпрi>. Коригування;
* кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу в районi вул. Гiдро-

парковоI, 1 (хсlм Парус) у м. !нiпрi>;
кВинос транзитного водопроводу з пiдвалу житлового будинку по

просп. Героiв, 9, м. ffнiпро - реконструкuiя>,
- <Капiтальний ремонт елементiв благоустрою територii вiд будинку Nэ 5 по

вул. Херсонськiй до будинку Лъ 1 гrо просп, Пушкiна та в районi булинкiв
Nq N 1, 3, 5,7 по просп. Пушкiна i бульв, Кучеревського в м. Щнiпрi>;

кКапiтальний ремонт Комунального закладу освiти к!ошкiльний
навtIальний заклал (ясла-салок) N9 299)) flнiпровськоi MicbKoi рали за адресою:
вул. Коробова, l0 у м. !нiпрi>;

- кРеконструкшiя зовнiшнiх iн>ttенерних мереж та елементiв благоустрою
територiТ спортивного комплексу КПНЗ кМСЩЮСШОР)) ДМР по просп. Бог-
дана Хмельницького, 16 Д у м. !нrпрl>;

- <Капiтальний ремонт вул. МагдалинiвськоТ в м. !нiпрi>;
* кРеконструкuiя мереж дощовоi каналiзацii вул. Любарського, у районi

перехрестя з вул. Мурманською ло iснуючого колектору в районi буо. ]ф 44 по
вулицi Маршала Малиновського у м. ffнiпропетровську), Коригування;

* кРеконструкцiя Комунального закладу освiти кСпецiалiзована середня
загаJIьноосвiтня школа }l"a 22 з поглибленим вивченням iноземноТ мови>

flнiпровськоТ мiськоi ради по вул, HaxiMoBa,57 у м. flнiпрi>;
- <Реконструкчiя спортивноi зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у

м. ffнiпрl пiд спортивний комплекс КПнЗ к]vIСДЮСШоР) ДМР).

У 202l porri також розпоLIато масштабне оновлення центр€lJIьноi частини
MicTa з реалiзацiею таких просктiв:

- кРеконструкшiя плошi УспенськоТ у м. flнiпрi>, Коригування;
- кРеконструкrriя мережi дощовоТ каналiзацiI по вул. Павла Нiрiнберга в

м. flHiпpi, на дiлянцi вiд вул. Якова Самарського до вул. Ламаноi>;

- ккапiтальний ремонт випускiв дренажних вод у районi вул, Михайла
Коцюбинського в м. flнiпрi>.

Завдяки цьому MicTo отримас оновлену зелену зону вiдпочинку з

сРонтанами, дитячим скалодромом та iгровим майданчиком, буле модернiзовано
мережi дощовоi каналiзацii ueHTpa,rbHoi частини MicTa.
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У 202l роцi на замовлення департаменту калiтального булiвничтва
!нrпровськоi MicbKoi ради виконано проектування та отримано позитивнi
eкcпepTнi звiти по l7 об'сктах:

- кРеконструкцiя площi Успенськоi у м. Щнiпрi>;
* кРеконструкцiя спортивноi зали по просп. Богдана Хмельницького, 1б Д у

м. !нiпрi пiд спортивний комплекс кПнЗ кМСДЮСШоР) ДМР>;
- кРеконструкцiя зовнiшнiх iнженерних мереж та елементiв благоустрою

територii спортивного комплексу КПНЗ кМСДЮСШОР) ДМР по просп, Бог-
дана Хмельницького, lб Д у м. !нiпрi>;

креконструкчiя систем iнлсенерного захисту територii в районi Кзо
кССЗШ Ns 22)) ДМР по вул. HaxiMoBa, 57 у м. !нiпрi>;

- кРеконструкчiя Комунального закладу освiти кСпецiалiзована середня
загальноосвiтня школа Ль 22 з поглибленим вивченням iноземноi мови>
flнiпровськоi MicbKoT рали по вул. HaxiMoBa,5] у м. ffнiпрi>;

- креконструкчiя Комунального закладу освiти к!ошкiльний навчальний
заклад (ясла-салок) Nл З]9>> flнiпровськоi MiobKoi рали по вул. Пестеля, 34 у
м. Щнiпрi>;

* кРеконструкчiя I, II поверхiв, пiдвалу та частини технiчного поверху
булiвлi КНП (КЛlШМД)) ДМР по вул, Фiлософськiй, 62 ьм. flнiпрi>;

* <Реконструкulя мереж дощовоl каналiзацii по вул. Ливарнiй у м. !нiпрi>
- <Реконструкцiя мережi дощовоi каналiзацii по вул. Павла Нiрiнберга в

м, flнiпрi, на дiлянцi вiл вул. Якова Самарського до вул. Ламаноl>;

- кРеконструкчiя системи iнженерного захисту територiI вiд просп. Гагарiна
до aKBaTopiT р. !нiпро, в межах просп. !митра Яворницького та узв. Балашов-
ського у м. flнiпрi. I черга (по вул. Чернишевського та узв. Балашовському)>;

* кРеконструкurя систе]\{и iнiltенерного захисту територiI вiл просп. Гагарiна
до акваторii р, !нiпро, в межах просп. flмитра Яворницького та узв. Балашов_
ського у м. !нiпрi, III черга (по вул, Обручева та узв, Манлрикiвському)>;

кКапiтальний ремонт Комунального закладу освiти кffошкiльний
навчальний заклал (ясла-салок) Ng 299) !нiпровськоi MicbKoi рали за адресою:
вул. Коробова, l0 у м. !нiпрi>;

- <Капiтальний ремонт покрiвлi та вхiдноi групи булiвлi Комунального
позашкiльного навчilJIьного закJrаду к!итячо-юнацький центр кШтурм>
!нiпровськоi мiськоi рали по вул. Гетьмана Петра !орошенка, 9 у м, fiнiпрi>;

кКапrтальний ремонт фасалу булiвлi та благоустрiй територiТ КНП
кflIlПМСД М 4) ДМР по вул. Шевченка, б А у м. !нiпрi>;

- кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу Олександра Усачова
в районi просп. Петра Калнишевського, 27 та вул, Гулi Корольовоi в м. fiнlпрi>,

- <Капiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу Свгена Клочка по
вул. Калиновiй у м. fiнiпрi>;

* <Капiтаrrьний ремонт елементiв благоустрою територii вiд будинку Nэ 5 по
вул. Херсонськiй до булинку N l по просп. Пушкiна та в районi булинкiв
Nq Ns l, З, 5,7 по просп. Пушкiна i бульв. Кучеревського в м, !нiпрi>.
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Виконано коригування та отримано позитивнi експертнi звiти по таких
об'сктах:

* кБулiвництво зливового колектору по вул. Князя Володимира Великого,
на дiлянцi вiл вул, СвропейськоТ до вул. Михайла Коцюбинського у м. Щнiпрi>;

* кРеконструкшiя спортивного комплексу та булiвель за адресою: вул. YHi-
версальна, l8 А у м. Днiпрi. Булинок спорту);

* кКапiтальний ремонт вул. Романа Шухевича в м. Щнiпрi>;
кКапiтальний ремонт вул. Леваневського вiд вул. Гомельськоi до

просп. Сергiя Нiгояна в м. ffнiпрi>;
- кКапiтальний ремонт проiзноI частини просп. Героiв, вiд бульв. Слави до

пров. ffобровольuiв у м. ffнiпрi>;
- кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу в районi вул. Гiлро-

парковоi, l (ж/м Парус) у м. !нiпрi>;
- кКапlтальний ремонт вул. Курчатова в м. !нiпрi>;

кКапiта.шьний ремонт пiшохiдного арочного мосту через ставок у
I_{ентральному MicbKoMy дитячому парку Лазаря Глоби у м. !нiпрi>;

- ккапiтальний ремонт лефектних конструкчiй опорних частин та опор
l_{ентрального моста (N9 2) в м, fiнiпрi>;

кКапiтальний ремонт алмiнiстративноi булiвлi по вул. Володимира
Мономаха, lJ у м. !нiпрi>.

Виконано про€ктування з подальшим проходженням експертизи по таких
об'ектах:

- <Булiвництво крематорiю в районi кладовища по шосе Запорiзькому, 55 А
iз сторони вул. АеропортiвськоI у м. ffнiпрi>;

- кРеконструкuiя булiвлi хiрургi.rного корпусу Комунального некомер-
цiйного пiдприсмства KMicbKa клiнiчна лiкарня ЛЬ 6> !нiпровськоi MicbKoi ради
по вул. Батумськiй, 13 у м. !Hiпpi>,

- кРеконструкuiя вул. Ливарноi в м. !нiпрi>;
* <Реконструкчiя вул, Iнженерноi в м, flнiпрi>;

<Реконструкцiя проТх<дlкоТ частини вул. СiчеславськоТ НабережноТ в

м. !нiпрi, на дiлянцi вiд бул. Nl 39 до вул. Кам'яноi>;

- кРеконструкчiя автодоро)кнього мосту через р. Маячка по вул. Роз'iзнiй у
м. !нiпрi>,

* кКапiтальний ремонт проТзноi частини та тротуарного покриття лiвоi
частини просп. {митра Яворницького, вiд буд. N9 35 до буд. Jф 47, в м. flнiпрi>;

* кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою територii в районi булинкiв
JФ ЛЬ 13б, l40, l44, |46 по шосе Донецькому в м. Щнlпрi>;

- <Капiтальний ремонт елементiв благоустрою територii в районi булинкiв
N9 J\Ъ 7З,79,8l по вул, Янтарнiй у м. ffнiпрi>.

Розпочато про€ктування з llодаJIьшим проведенням експертизи таких
об'сктiв:

- кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою територiI в районi вул. Шо-
лохова в м. flнiпрi>;



- <Капiтальний ремонт окремих примiщень будiвлi КНП к{I]ПМСД N9 4))

ДМР по вул, Шевченка, б А у м. ffнlпрl>;
кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою частини теритOрii

Комунального закладу освiти кНавчально-виховний комгtлекс М 100 кЗагально-
освlтнrй навчzLльний заклад I-II ступенiв-лiцей> Щнiпровськоi мiськоi ради по
пл. Успенськiй, 1 у,. !нiпрi>;

кКапiтальний ремонт булiвлi та благоустрiй територii КомунzlJIьного
закладу дошкiльноi освiти (ясла-салок) комбiнованого типу М 316 flнiпровськоi
MicbKoT ради по вул. Коробова ,26 у м. f{нiпрi>>;

кКапiтальний ремонт вулиць ffeMeHTbcBa та Верстовоi, вiд булинку
Ns l5З по вулицi Береговiй до булинку N9 33 по вулицi Верстовiй, у MicTi !нiпрi>

* кКапiтальний ремонт вул. Шевченка, вiд вул. Гоголя до вул, Михайла
Грушевського, у м. ffнiпрi>;

* кКапiтальний ремонт елементiв благоустрою територii по пров. Парус-
ному, 1, у районi перехрестя вул.,N4етробудiвськоТ та вул. Набережноi Завод-
cbKoi, у м. !нiпрi>.

Розпочато коригування з под€Lпьшим проведенням експертизи таких
об'сктiв.

- <Капiтальний ремонт елементiв благоустрою територii в районi булинкiв
М Jф 65,67 по просп. Слобожанському в м. !нiпрi>;

* кКапiтальний ремонт мерех( дощовоi каналiзацiТ на територrТ, прилеглiй
до житлового булинку по вул. Набере>rснiй Перемоги, l l8 у м. !нiпрi>.

!иректор департаменту капiтального
булiвништва ,Щнiпровськоi MicbKoi ради IBaH БУЛИК

Совкова Олена +380 (095) 529 49 зб


