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На Ваш лист NЬOВ/07l2021ir вiд 0В.07.2021 щодо ремонту автомобiльtlоТ
lIороги Н-OВ Борисгliль ЩrIiпро Запорiяtжя (через м. Кременчук)
N4apiyrro-1rb на дiляпцi мiж Запорiжхtям та КомишtувахоIо, повiдомля€мо
I1acTytIHe.

1. 201В-2019 роцi на автомобiльнiй дорозi Н-08 Бориспiль - Щнiпро ---
Заtrорi>rсжя (через м. ItpeMell.ryK) - Марiуполь rra вiдрiзку вiд м. Запорiжrкя
llo С. ТаврiЙське (через cMr,. КомиIIIуваха), Tra дiляrтцi км 499 -t- 4В9 ---- км
5З5 "l- 7В7, виконувались роботи з поточного середнього ремонту 'гоВ
кОНУР КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕIIIНЛ).

2, f{iлянка зазначеноТ дороги км 5 14 + 269 - км 5З5 + 78] , протялtнiстrо 21,З
км, була введена в експлуатацiю 2В.11.201В. f{iляrrка км 499 + 4В9
5l4 +- 2б9, rrро,гяrкнiсr,tо 14,8 км-- 06. |2.20|9.

З, I-Iри введетrнi в експлуатацiю, пiдрядною органiзацiсю ТОВ KOI IYI)
КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ) надавався гарантi йrтий паспорт робiт з
I1ОТОЧI{ОГО сереfrнього peMoI,{Ty, згiдтrо якого пiдрядник зобов'язувався
Забезтrе'тИти гаратr,гiйrri термitти слуrкби дорожI{ього покриття rIротяI.ом
трьох poKiB, а саме:
- I-Ia об'скт IIоточI{ого середItього peMoI{Ty автомобiльноi дороI,и I1-0B

БОРисrriль - Щнiпро - Запорirкжя (через м. Кременчук) - Марiуполь км
5 14 Г 269 - км 5З5 1- ]87 --до 28. |1,2021;

- I Ia об'ск'г Ilo,1,oLIItoI,o ссрсдIIьоI,о peMollтy ав,гомобiльноТ дороги Н-08
БОриспiль - {нiпро - Заrrорiяtжя (через м. Кременчук) - lИарiупоJIь км
499 l- 4В9 - км 514 + 269 - до 06,12,2022.

4, 11iд час поточного серелнLого ремонту цього об'скту металургiйгri/домеrrrri
IIIJIаки Ile l]икористовуI]алися.

5. I3 СЛРкбi автомобi-ltьних дорil,запровад}кено 4-рiвrrевий конr:роль якост,i
ВИКОНаНИХ РОбiт. ItpiM lцоденних перевiрок на майданчиках rriд час
peMoHTiB, Проходять двi масIп,габнi перевiрки на piK - на початку i rra
ЗаВеРШеННя бУДiвельrrоr,о сезолIу. Лiквiдацiя rlедо.тtiкiв здiйстltост,ься
Btr,lKJllot,tlIo зtl рахуIIо]( rri2l1эя2lrlиr<iв. L]икоIIавLIа докумеrlтацiя по об'скr.у
зIIаходиться у rriлрядlrоТ оргаrriзацii.
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6. Технiчний нагляд за гIоточним середнiм ремонтом автомобi.lIьноТ дороги
Н-OВ Бориспi_тть - /{нiпро * Заrrорiлсжя (через м. Кременчук) * N4арiуполь

rra вiдрiзку вiд м. Запорiжжя до смт. Комишуваха виколIувався iнлtеt{ерами

вiддiлу яtкостi, ,гехнiчного контролю та нових технологiй Служби
автомобiльних дорiг у Запорiзькiй областi.

]. PeMottTt"ti роботи, судячи з вiдео, виконувало TOl] (OI IYP
КОI{СТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ).
Службою автомобiльних дорiг у Запорiзькiй областi проводиться

технiчний нагляд за станом вiдремонтованих поточним середrriм ремоIIтом
дiлянок автомобiJILних дорiг. При обстеrкетлнi автомобiльноТ дороги I1-08

Бориспiль * /{нiпро Запорiжrкя (через м. Кременчук) - Марiуполь бу.llи

виявленi незначнi дефекти, що виникли при експлуатацiТ цiсТ дороги.
Згiдно гарантiйних TepMiHiB у 2021 роцi пiдрядник ТОВ (ОНУР
КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ)) виконуе роботи з усунення цих
дефектiв за власtri обiговi коIIIти.
Враховуtочи вищезазнаLIене, розрахунки BapTocTi усунення дефекr,iв
Слухсбi автомобiльних дорiг у Запорiзъкiй областi пiдрядником LIe

надавались.
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