
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 



ОБ’ЄКТИ ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 



Реконструкція вхідної групи парку "50-річчя Жовтня" з боку 

вул. Пальохи 

 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Кірова від 
бул. Шевченка до вул. Хрещатик в м. Черкаси (непарна 

сторона) 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Готовність 100% - Введено в експлуатацію 

Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Кірова від 
бул. Шевченка до вул. Хрещатик в м. Черкаси (непарна 

сторона) 

 



Реконструкція першого поверху будівлі для розміщення 

Центру надання адміністративних послуг по бул.Шевченка, 

307, м.Черкаси 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Реконструкція тротуару в сквері "Подих Дніпра" між 

житловими будинками № 42 та № 38 вздовж житлового 

будинку по вул. Героїв Сталінграда, 40, м. Черкаси 

 

 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Реконструкція східців по спуску між будинками №13-№19 по 

вул. Героїв Сталінграда  

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Реконструкція східців по спуску між будинками №19-№21 по 

вул. Героїв Сталінграда  

 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 



Реконструкція приміщень спортивного залу Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської 

ради по вул. Байди Вишневецького, 58, м.Черкаси 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 





Капітальний ремонт вул. Вербовецького (капітальний 
ремонт тротуарів від вул. Орджонікідзе до бул. Шевченка), 

м. Черкаси 

 

 

Готовність 100% - Введено в експлуатацію 





ОБ’ЄКТИ В СТАДІЇ БУДІВНИЦТВА  



Підрядник:   ТОВ «Главшляхбуд» - договір №276 від 05.07.2016 та №439 від 06.12.2016 на виконання додаткових 

робіт  

Кошторисна вартість:  26 165 607,00 тис. грн; 

Виконано робіт в 2016 році на суму :  22 367 871,60 тис. грн; 

Виділено коштів на 2017 рік : 3 200 000,00 тис. грн. (загальна сума по договорам); 

Освоєно коштів:  24 708 430,20 тис. грн.; 

Станом на 01.09.2017 виконано 90% 

«Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 
асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до 

вул. Можайського, м. Черкаси» 



- фрезерування асфальтобетонного покриття;          

- демонтаж та монтаж бордюрного каменю; 

- переустановлення горловини колодязів  

зливової каналізації та водопроводів;  

- укладено нижній шар асфальтобетонного 

покриття, укладено ЩМА. 

 

 

 

- улаштування розмітки проїзної частини; 

- установлення дорожніх знаків; 

- упорядкування зеленої зони.  

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Договір №438 від 06 грудня 2016 року 

Вартість робіт:  48 992, 88 тис.грн.; 

Підрядник:   ТОВ «Главшляхбуд»; 

Виділено коштів на 2017 рік :   44 500,00 тис.грн.; 

Освоєно коштів:  31 683, 74 тис.грн. 

Потреба у асигнуваннях для завершення будівництва об’єкту на 2017 рік – 3,5 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 66%  

«Реконструкції вул. Сумгаїтської від межі міста до  

вул. Одеської»  



- фрезерування асфальтобетонного покриття; 

- демонтаж та монтаж бордюрного каменю; 

- переустановлення горловини колодязів  

зливової каналізації та водопроводів;  

- укладення нижнього шар асфальтобетонного 

покриття; 

 

 

- укладення ЩМА;  

- улаштування тротуару вздовж проїзної 

частини; 

- улаштування розмітки. 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція вул. Героїв Дніпра  (від вул. Сержанта 

Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси 

Підрядник: ПП «Дорстрой» − договори від 29.06.2016 №267 та  від 23.12.2016 №503 на виконання 

додаткових робіт. 

Кошторисна вартість – 24 330,144 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 18 320,03119 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 17 752,0355 

тис. грн. (10 977,86279 тис. грн. у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 8,6 млн. грн. 

Потреба у асигнуваннях для завершення будівництва об’єкту на 2017 рік – 3,2 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 79% робіт 



- асфальтобетоне покриття проїзної частини;  

- автопарковки та велодоріжки;  

- тротуари із тротуарної плитки;  

- частково улаштовані мережі водопостачання, 

водовідведення, освітлення та поливу; 

 

 

 

 

- установлення металевої огорожі; 

- улаштування газонів (озеленення); 

- влаштування переходів між існуючими та 

улаштованими тротуарами; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки). 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція вул. Героїв Дніпра  (від вул. Богдана 

Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси 

Підрядник: ПП «Дорстрой» − договір від 16.09.2016 №317. 

Кошторисна вартість – 15 028,174 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 10 689,43242 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 10 143,04544 

тис. грн. (5 110,42489 тис. грн. у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 8,75 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 75% робіт, 



- асфальтобетоне покриття проїзної частини; 

- автопарковки та вело доріжки; 

- тротуари із тротуарної плитки; 

- частково улаштовані мережі водовідведення; 

- освітлення та поливу; 

 

 

 

 

- установлення металевої огорожі; 

- улаштування газонів; 

- влаштування переходів між існуючими та 

улаштованими тротуарами; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки). 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 

асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. 

Небесної Сотні), м. Черкаси 

Підрядник: ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» − договір від 24.10.2016 №355. 

Вартість  робіт – 16 395,41072 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 9 934,74518 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 9 511,48282 тис. грн. 

(5 180,84977 тис. грн. у 2016 році), ( 4 330,63305 тис. грн. у 2017 році). 

Виконані роботи, що підлягають оплаті  - близько 3 800 тис. грн. (в стадії оформлення); 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 12,12 млн. грн. 

Станом на 08.09.2017 виконано близько 87 % робіт 



- фрезерування асфальтобетонного 

покриття,  

- часткове улаштування покриття із ФЕМ 

на бульварній частині та переходах через 

проїзну частину;  

- переустановлення бортового  каменю;  

- укладання нижнього шару асфальтобетону 

- укладення верхнього шару ЩМА; 

 

 

 

 

 

- улаштування покриття тротуарів з боку 

забудови; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки); 

- установлення металевої огорожі; 

- улаштування газонів. 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 

асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні 

до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси 

Підрядник: ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» − договір від 24.10.2016 №354. 

Кошторисна вартість – 26 632, 884 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 19 635,56249 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 18 906,77088 тис. грн. 

(2 393,55496 тис. грн. у 2016 році), (16 513,21592 тис. грн. у 2017 році). 

Виконані роботи, що підлягають оплаті  - близько 3 300 тис. грн. (в стадії оформлення); 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 21,5 млн. грн. 

Потреба у асигнуваннях для завершення будівництва об’єкту на 2017 рік – 5,2 млн. грн. 

Станом на 08.09.2017 виконано близько 91% робіт 



- фрезерування асфальтобетонного покриття;  

- часткове улаштування покриття із ФЕМ на 

бульварній частині та переходах через проїзну 

частину;  

- переустановлення бортового  каменю; 

- укладання нижнього шару асфальтобетону; 

- укладення верхнього шару ЩМА; 

 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки); 

- установлення металевої огорожі; 

- улаштування газонів. 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 

асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до 

вул. Різдв'яна), м. Черкаси 

Підрядник: ТОВ «Автомагістраль-Центр» − договір від 03.01.2017 №01. 

Кошторисна вартість – 21 262,415 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 4 359,41572 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 3 875,0 тис. грн. 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 13,0 млн. грн. 

Потреба у асигнуваннях для завершення будівництва об’єкту на 2017 рік – 12,2 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 20% робіт 



- фрезерування асфальтобетонного покриття; 

- частково улаштоване покриття із ФЕМ на 

бульварній частині та переходах через проїзну 

частину;  

- переустановлення бортового каменю; 

 

 

 

- укладення нижнього шару асфальтобетону 

та верхнього шару ЩМА; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки); 

- установлення металевої огорожі; 

- улаштування газонів. 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до  

вул. Я. Галана  

Підрядник: ТОВ «Автомагістраль-Центр» − договір від 28.09.2016 №323. 

Кошторисна вартість – 10 282,53 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 6 463,67358 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 6 157,46586 

тис. грн. (3 141,24848 тис. грн. у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 5,0 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 77% робіт 



- улаштування асфальтобетонного покриття  

проїзної частини; 

- улаштовання автопарковки, тротуару та 

велодоріжки; 

 

 

- улаштування освітлення проїзної частини, 

велодоріжки та тротуару; 

- улаштування узбіч; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки) 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



Реконструкція  вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга) 

Підрядник: ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» − договори від 30.10.2015 

№222 та від 29.12.2016 №222/16 на виконання додаткових робіт. 

Кошторисна вартість – 6 353,661 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 5 315,47138 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 5 228,6268 тис. 

грн. (2 934,8835 тис. грн. у 2015 році; 2  293 743,3 у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 0,5 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 92% робіт 



- улаштовано нижній  шар асфальтобетонного покриття проїзної частини; 

- улаштовано примикання на перехрестях; 

- улаштовано зливову каналізацію. 

 

Відповідно до проекту виконано: 



Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (ІІ черга) 

Підрядник: ТОВ «Главшляхбуд» − договір від 06.06.2016 №262. 

Кошторисна вартість – 4 076,779 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 2 943,88651 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 2 916,7104 тис. 

грн. (2 916,7104 тис. грн. у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 1,0 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 75% робіт 



- улаштовано верхній шар ЩМА;  

- улаштування примикань на перехрестях;  

- улаштування тротуару непарної сторони; 

- улаштування освітлення вулиці; 

 

 

- улаштування тротуару парної сторони ; 

- улаштування мереж зв’язку та водопроводу; 

 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



«Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 

асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до 

просп. Хіміків, м. Черкаси» 

Підрядник: ТОВ «Главшляхбуд» − договори від 16.05.2016 №256, від 21.11.2016 №256/16 та від 27.12.2016 №524 

на виконання додаткових робіт. 

Кошторисна вартість – 27 095,257 тис. грн. 

Сплачено за виконані роботи – 24 002,16098 тис. грн., у т.ч. підрядній організації – 23 370,4872 тис. грн. 

(22 622,4576 тис. грн. у 2016 році) 

Передбачений обсяг фінансування у 2017 р. – 3,3 млн. грн. 

Станом на 01.09.2017 виконано близько 90,5% робіт 



- улаштування асфальтобетонного покриття 

проїзної частини; 

- улаштування примикання на перехрестях 

та в’їздах у двори; 

- часткове улаштування посадочних 

майданчиків на зупинках громадського 

транспорту; 

- улаштування тротуарів із тротуарної 

плитки; 

- улаштування газонів; 

- організація дорожнього руху (дорожня 

розмітка, знаки). 

Відповідно до проекту виконано: Підлягає виконанню: 



ОБ’ЄКТИ В СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ  



Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі 

с. Руська Поляна (ПКД І, ІІ, ІІІ черга)  

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Промцивільпроект», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IV кв. 2015 року 
3 Загальна кошторисна вартість 51 985,957 тис. грн. 
4 Потужність  646 тис. м3/рік 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- Готується пакет документів для оголошення тендеру на виконання будівельно-монтажних робіт. 



Номер 

на 

плані 

  

Назва споруди 

Площа 

забудови, 

м2 

Номер 

на 

плані 

  

Назва споруди 

Площа 

забудови, 

м2 

1 Ділянка складування побутових відходів №1 30464,00 11 Контрольна свердловина №1 - 

2 Пожежний пост з насосною станцією пожежогасіння 98,08 12 Контрольна свердловина №2 - 

3 Свердловина №1 (технічна вода) - 13 Контрольна свердловина №3 - 

4, 4.1 Пожежний резервуар №1, №2 2х787,50 14 Пожежний резервуар об’ємом 2х60 м3 (підземний) 64,00 

5 Водоприймальний колодязь фільтрату 4,70 15 Септик №2 (тимчасова споруда) 6,30 

6 Приймальний резервуар фільтрату об’ємом 2х100 м3 102,30 16 Очисні споруди дощових стоків №1 - 

7 Контрольно-пропускний пункт з контрольно-

дезинфікуючим бар’єром  

256,30 17 Очисні споруди дощових стоків №2 - 

8 Септик №1 6,30 18 Очисні споруди - 

9 Вагова автомобільна з операторською 133,01 19 Ділянка складування побутових відходів - 

10 Свердловина №2 - 20 Яма Беккарі - 



Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси 

№ п/п Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків 

2 Початок виконання робіт з проектування IV кв. 2016 року 

3 Загальна кошторисна вартість на стадії «ЕП» 119 999,003 тис. грн. 

4 Потужність (кільк. глядачів) 696 осіб 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 

6 Відсоток виконання проектних робіт 25,0 % 

- Розроблений ескізний проект, який схвалено рішенням виконкому Черкаської міської ради від 24.03.2017 № 306.  

- За результатами наради від 12.07.2017 роботи з проектування призупинено, у зв’язку з необхідністю збільшення 

потужності об’єкту. 



З метою розвитку спорту в м. Черкаси Федерацією хокею України запропоновано наступні 

характеристики об’єкту: 

 збільшення глядацьких місць до 1500; 

 облаштування споруди двома льодовими площадками (основною та тренувальною); 

 можливість проведення масових спортивних заходів на льоду 

 багатофункціональність – можливість проведення тренувань з різних зимових видів спорту (хокей, 

фігурне катання, конькобіжний спорт, шорт-трек, керлінг ) та інших видів спорту. 





Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси 

 

№ п/п Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Промцивільпроект», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування IІ кв. 2017 року 
3 Потужність (кільк. місць) 260 дітей 
4 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
5 Відсоток виконання проектних робіт 10,0 % 

- Розробляється ескізний проект. На нараді 28.07.2017 погоджені перед- проектні рішення. 

 



Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон" 

(накриття над трибунами)  

№ п/п Найменування  Показник 

1 Проектна організація ПП «Архкомплекспроект», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування IІ кв. 2016 року 
3 Потужність (кільк. місць) 10800 осіб 
4 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
5 Відсоток виконання робіт з обстеження 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт 25,0 % 
7 Загальна кошторисна вартість на стадії «ЕП» 17 586,0 тис. грн.  

- На виконання умов договору на проектні роботи проектною організацією розроблено ескізний проект (3 варіанти). 



Реконструкція  Палацу Молоді по вул. Сумгаїтська,12,  

м. Черкаси (благоустрій  території) 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Гарант», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування IІ кв. 2016 року 
3 Потужність (кільк. місць) 2947,8 м2 
4 Загальна кошторисна вартість  2 049,084 тис. грн. 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт 100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація розроблена у 2016 році, кошторисна документація потребує перерахунку. 



Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 ЧМР 

(зливової каналізації та благоустрою) 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ТАМЮК», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування (коригування) IІ кв. 2015 року 
3 Загальна кошторисна вартість  4 084,668 тис. грн. 
4 Площа загальна 3870,75 м2 
5 Відсоток виконання проектних робіт 100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація розроблена у 2016 році,  у 2016 році двічі було оголошено тендер, але 

переможця не визначено.  

- Кошторисна документація потребує перерахунку та проходження комплексної експертизи. 



Реконструкція частини приміщень по вул. Благовісній, 170 

під міський архів 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ТАМЮК», м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2014 року 
3 Загальна кошторисна вартість в цінах 2014 року  8 621,806 тис. грн. 
4 Площа загальна 2277,4 м2 
5 Відсоток виконання робіт з обстеження 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт 100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація розроблена у 2014 році, кошторисна документація потребує перерахунку та 

проходження комплексної державної експертизи. 



Реконструкція приміщень під танцювальну залу Черкаського 

міського багатопрофільного молодіжного центру за 

адресою вул. Благовісна, 170  

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація КП «Черкасиінвестбуд» ЧМР 
2 Початок виконання робіт з проектування (коригування) IІ кв. 2017 року 
3 Загальна кошторисна вартість (заявлена на експертизу) 1054,111 тис. грн. 
4 Площа загальна 364,68 м2 
5 Відсоток виконання проектних робіт 100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація узгоджується та готується для подачі на експертизу 



Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеської до 

вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ПБК-ВОДПРОЕКТ»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання вишукувальних робіт  IІІ кв. 2017 року 
3 Початок виконання робіт з проектування  IІІ кв. 2017 року 
4 Потужність 2,500 км 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 60,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт 16,0 % 



Реконструкція вул. Героїв Дніпра  (від вул. Сержанта 

Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ФОП Заїка А.І., м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IV кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість (заявлена на експертизу)  44 860,0 тис. грн.  
4 Потужність  0,800 км 
5 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- На сьогодні проектно-кошторисна документація проходить комплексну державну експертизу 

в філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області.  



Поперечний розріз 



Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. 

Університетської до вул. Можайського 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ПБК-ВОДПРОЕКТ»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2017 року 
3 Потужність 1,030 км 
4 Відсоток виконання проектних робіт 50,0 % 



Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до  

вул. Г. Дніпра 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ФОП Заїка А.І., м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість  (заявлена на експертизу) 17 700,0 тис. грн.  
4 Потужність  0,400 км 
5 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 



- На сьогодні проектно-кошторисна документація проходить комплексну державну експертизу в філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області.  

Генеральний план  об’єкту: «Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до  

вул. Г. Дніпра» 

 



Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до  

вул. Пацаєва 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Укршляхбудпроект»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість    29 300,0 тис. грн. 
4 Потужність  2,700 км 
5 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація розроблена у 2016 році, кошторисна документація потребує 

перерахунку. 



Генеральний план об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва» 

Поперечний профіль об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва» 



Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного 

асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. 

Добровольського), м. Черкаси 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Укршляхбудпроект»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість  20 030,385 тис. грн. 
4 Потужність  0,961 км 
5 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- Проектно-кошторисна документація розроблена у 2016 році, кошторисна документація потребує перерахунку. 



Генеральний план об’єкту: «Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону 

бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси» 

 



Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської  до вул. Хоменко 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ПБК-ВОДПРОЕКТ»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість (заявлена на експертизу) 63 245,368 тис. грн. 
4 Потужність  1,260 км 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- На сьогодні проектно-кошторисна документація проходить комплексну державну експертизу в філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області.  



- кількість смуг проїзної частини – 2х4,5 м;  

- улаштування тротуару (шириною 2,25 м); 

- улаштування велосипедної доріжки (шириною 2,0 м); 

- улаштування освітлення. 

Проектом передбачено: 



Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. 

Вернигори 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «ПБК-ВОДПРОЕКТ»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Потужність  1,00 км 
4 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
5 Відсоток виконання проектних робіт  65,0 % 



- кількість смуг проїзної частини – 2х4,5;  

- улаштування тротуару (шириною 2,0 м); 

- улаштування велосипедної доріжки (шириною 2,0 м); 

- площа озеленення – 17929,00 м2; 

- зупинки – 2шт; 

- улаштування освітлення. 

Проектом передбачено: 

Частина генерального плану обєкту: «Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори» 



Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. 

М. Грушевського 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Укршляхбудпроект»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість  22 949,604 тис. грн. 
4 Потужність  1,818 км 
5 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 

- 27.04.2017 – була подана заявка на проведення тендеру на закупівлю робіт з будівництва. 

- 20.07.2017 – торги відмінені. 



Організація рельєфу об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. М. Грушевського» 

Поперечний профіль об’єкту: «Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. М. Грушевського» 



Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В.Вергая до вул. 

М.Грушевського 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Укршляхбудпроект»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІІ кв. 2016 року 
3 Потужність  1,800 км 
4 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
5 Відсоток виконання проектних робіт  50,0 % 



- кількість смуг проїзної частини – 6х3,75;  

- улаштування тротуару; 

 

- улаштування велосипедної доріжки; 

- улаштування освітлення. 

Проектом передбачено: 

Креслення та поперечний розріз об’єкту: «Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В.Вергая до вул. 

М.Грушевського» 



Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до 

просп. Хіміків (тротуар), м. Черкаси 

№ 

п/п 
Найменування Показник 

1 Проектна організація ТОВ «Укршляхбудпроект»,  

м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IІІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість  (заявлена на експертизу) 2 126,935 тис. грн. 
4 Потужність  0,990 км 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
6 Відсоток виконання проектних робіт  100,0 % 



Генеральний план об’кту: «Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп. Хіміків 

(тротуар), м. Черкаси» 

- На сьогодні проектно-кошторисна документація проходить експертизу в філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області.  



Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар  від бульв. 

Шевченка до вул. Хрещатик) 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ФОП Заїка А.І., м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування  IV кв. 2016 року 
3 Потужність  210,7 м 
4 Відсоток виконання проектних робіт  90,0 % 

- Проектно-кошторисна документація готується для подачі на експертизу 



Будівництво житлового будинку по вул. Якубовського, 17,  

м. Черкаси 

№ 

п/п 
Найменування  Показник 

1 Проектна організація ПП «Архкомплекспроект»,  м. Черкаси 
2 Початок виконання робіт з проектування (коригування) IІ кв. 2016 року 
3 Загальна кошторисна вартість  29 080,421 тис. грн. 
4 Потужність  40 квартир 
5 Відсоток виконання вишукувальних робіт 100,0 % 
6 Відсоток виконання робіт з обстеження 100,0 % 
7 Відсоток виконання проектних робіт (коригування) 100,0 % 

- Рішенням Черкаської міської ради від 17.11.2017 № 2-1258 надана згода щодо передачі об’єкту у 

державну власність. 



Дякую за увагу! 

Гарного ВАМ дня! 

TO BE CONTINUED... 


