
1) Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради 
підпорядковується Департаменту благоустрою та інфраструктури. 
 

2) 49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна,20, тел.факс 33 74 02, 098 167 78 00 

 електронна адреса: dorservis@i.ua 

         Графік роботи: - 
- понеділок – четвер – з 8:00 години до 17:00 години; 

          - п’ятниця – з 8:00 години до 15:45 години; 
          - перерва на обід – з 12:00 години до 12:45 години; 
          - субота та неділя – вихідні. 
  
 
3)  Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради є 
спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством для виконання спеціальних 
робот та надання послуг із упровадження, ремонту та експлуатації технічних засобів 
регулювання дорожнього руху. 

Дата створення підприємства - 31.03.2004р., форма власності - комунальна,  
кількість штатних працівників – 64,5 штатних одиниць. 

Головним завданням підприємства є: впровадження та експлуатація технічних 
засобів регулювання дорожнього руху в м. Дніпро. Витрати на виробничу діяльність та 
утримання підприємства здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети 
є: 

-  установлення, ремонт та експлуатація технічних засобів регулювання 
дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори), прокладання лінії електромережі 
для її живлення та ліній зв’язку для координації роботи світлофорних об’єктів. 
-  заміна технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, 
світлофори). 
-  нанесення або відновлення дорожньої розмітки. 

      Світлофорні об’єкти. 
 На балансоутриманні комунального підприємства «Дніпродорсервіс»  
знаходиться 183 світлофорних об’єкта по м. Дніпро, з яких: світлодіодних – 112 
об’єктів, лампових – 71 об’єктів. 
 Вказані об’єкти керуються дорожніми контролерами, які  мають різні  протоколи 
опитування між собою. 

В 2017 році на 84-х світлофорних об’єктах було проведено заміну старих 
дорожніх контролерів на нові контролери ДК , що дало можливість дистанційного 
керування світлофорними об’єктами по системі GPRS.  

На сьогоднішній час проводиться моніторинг та диспетчерське керування 160 
об’єктами, з яких 17 – радіозв’язок, 143 – GPRS. 

Для візуалізації світлофорів водіями у поточному році було змонтовано 

світлодіодну стрічку на 5-ти об’єктах і в майбутньому буде монтуватися на всіх 

новозбудованих світлофорних об’єктах.  

Наразі на світлофорних об’єктах міста встановлюються камери спостереження, 



що у подальшому дозволить контролювати та регулювати заторові ситуації  на дорогах. 

Підприємством ініційовані  роботи по обладнанню світлодіодним освітленням 

наземних пішохідних переходів, що є найбільш доцільним  та економічним засобом 

забезпечити необхідне нормоване освітлення на дорожньому покритті. При 

використанні світлодіодних світильників, створюється освітлення, яке відповідає всім 

діючим нормам на території України і підвищує безпеку дорожнього руху на вулицях 

міста. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ділянка автоматизованої служби керування дорожнім рухом 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Технічні засоби регулювання дорожнього руху. 

В місті налічується 8 990 дорожніх знаків та 49 покажчики напрямку руху 
індивідуального проектування. 

Щорічна потреба у встановленні нових дорожніх знаків складає 200 од., у 
заміні 900 од. 

 

 

 

 

 



            Дорожня розмітка, пристрої примусового зниження швидкості.. 

На сьогоднішній час потреба міста у разовому нанесенні дорожньої розмітки 
складає 1 600 км (у перерахунку на суцільну смугу шириною 0,1 м). 

 
Підприємство виконує розмітку проїжджої частини, дорожніх споруд і елементах 

дорожнього устаткування, яка забезпечує візуальну орієнтацію учасників дорожнього 
руху при виборі траєкторії, напрямку і режимів руху в різних дорожніх умовах згідно 
вимог ДСТУ 2587-2010 ’’Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. 
Правила застосування”.  Нанесення горизонтальної розмітки виконується фарбою для 
розмітки поїзної частини, за нормою витрат 60-90кг/1км, в перерахунку на суцільну 
лінію 0,1 м при товщині слою фарби 400-600мкм. 

На вулично-дорожній мережі міста влаштовано 1395 пішохідних переходів, з 
яких 451 перехід влаштовано біля 153 загальноосвітніх шкіл. Заходи з нанесення 
дорожньої розмітки, що позначає пішохідні переходи, заплановано здійснити до «Дня 
знань» протягом липня-серпня поточного року.  

У місті обліковується 109 місць, де влаштовано пристрої примусового зниження 
швидкості дорожньо-транспортної техніки («лежачі поліцейські», з них – 78 в районі 
розташування загальноосвітніх закладів. 

 

 
  
 
 
 
 
   
 


