
Додаток до проєктурішення виконкомуМенської міської ради23 листопада №
Інформаціяпро підготовку вулично-дорожньої мережі населених пунктів Менськоїміської територіальної громади до роботи в зимовий період

Структурними підрозділами Менської міської ради спільно з КП«Менакомунпослуга» ведеться підготовка дорожньо-мостового господарствадо роботи в зимовий період 2021/22 року, спеціалізованої техніки дляприбирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледнимисумішами.Станом на 23.11.2021 року виконано поточний (ямковий) ремонт повулицям Шевченка, Остреченська, Героїв АТО, Просужого, Бузкова,Троїцька, Сидоренка, Сіверський шлях, Лермонтова, Кошового, Армійська,Максима Андрейченка, Суворова, Черняхівського, Вокзальна в м. Мена;грейдерування вулиць Нове Життя, Сонячна, Молодіжна, провулокЩасливий. Проведено влаштування під’їзду до місця масового відпочинкунаселення в м. Мена.Відновлено дорожню розмітку – в м. Мена по вулицях Шевченка, 8Березня, Бузкова, Троїцька, Суворова, Гагаріна, Титаренка Сергія площею174 м2; здійснено облаштування пішохідних переходів в с. Куковичі повулицях Миру та 1 Травня площею, в смт. Макошине вул. Центральна, в с.Киселівка вул. Осипенка та Миру площею 59,2 м2. Встановлено 23 дорожнізнаки, з них 15 шт по м. Мена.За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманняавтомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць тадоріг комунальної власності у населених пунктах проведено капітальнийремонт дорожнього покриття вулиці Виноградна – 3100 тис. грн.(співфінансування – 383,339 тис. грн.) та частину вулиці Нове життя в м.Мена – 2000 тис. грн. (співфінансування - 95,05 тис. грн.).На балансі КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради, яке займаєтьсянаданням послуг з благоустрою, вивезенням ТПВ, обслуговує мережівуличного освітлення населених пунктів Менської ОТГ знаходиться 19одиниць техніки, а саме: три сміттєвози ФПВ-442 на базі МАЗ 2019 рокувипуску, ГАЗ 3307 1993 та 2006 років випуску (один потребує капітальногоремонту), одна цистерна асенізаційна 1989 року випуску, одна телескопічнаавтовишка на базі автомобіля ГАЗ -52 1991 року випуску, одна автовишкаАП-17 на базі автомобіля ГАЗ 3307 1993 року випуску, один трактор МТЗ-801991 р. випуску з екскаваторним обладнанням та причепом, один трактор JM244 2008 року випуску з причепом-візком, один вантажний автомобіль ЗІЛММЗ 1986 року випуску, який потребує капітального ремонту, два трактори



2 Продовження додатку
Беларус 320.4 з причепами 2018 року випуску, три трактори Беларус 892.2 зпричепами 2018 року випуску.Зі снігоочисної техніки на балансі підприємства знаходиться розкидачдобрив (піску) CDR-600, розкидач сумішей РДС-3, снігоочисник роторнийСТ-1500 та п’ять відвалів до тракторів, що буде використовуватись длячищення тротуарів, лопата-відвал 2015 року в кількості 2 штук відповіднодля тракторів Беларус 892.2 для чищення доріг, фронтальний навантажувач,ручний розкидач піску.Для ліквідації наслідків негоди у зимовий період буде задіяна наступнатехніка, а саме: трактор Беларус 892.2 з навісним обладнанням – 3 шт,трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 2 шт, дорожній розкидачсумішей РДС – 1 шт. В наявності є пісок -120 т та 16 т солі.Для ліквідації наслідків негоди при наданні допомоги по вивільненнютранспортних засобів, які потрапили у снігові замети або на складні ділянкидороги можна використати пожежний автомобіль на базі ЗІЛ-131КУ«Пожежна місцева охорона».

Завершено реалізацію проєкту «Будівництво мереж зовнішньогоосвітлення частини вул. Шевченка, вул. Лугова, вул. Пархоменка, вул.Перемоги від КТП-125 в с. Ліски, Менського району, Чернігівської області звиділенням черговості: І черга – вул. Шевченка; ІІ черга – вул. Лугова, вул.Пархоменка, вул. Перемоги» (коригування), відповідно до якого у 2021 роцівстановлено 22 нових сучасних ліхтарів на мережі села Ліски.Проведено «Реконструкцію в рамках відновлення системи вуличногоосвітлення частин вул. Мацуєва від КТП 62 в с. Блистова Корюківськогорайону, Чернігівської області».
Начальник відділу ЖКГ,енергоефективності та комунального майнаМенської міської ради Валерій КРАВЦОВ


