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МИКОЛАIВСЬКА MICЬKA РАДА
АДМIНIСТРАЦIЯ ЦЕНТРАЛЪНОГО РАЙОНУ
вул. Iнженерна, 1а, м. Миколаiв, 5400l, тел, (05|2)З7-56-87, тел/факс З7-56-17
e-mail: cenadmin@mkrada.gov.ua Код СДРПОУ 054l 0576
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Nч

2f оY f о6,оа-VфНа Ns tгYЧ foz.o4-o8fB ьiд {f,o3,z.oc)
MicbKoMy головi
О.Сенкевичу
Щепутату MicbKoi ради

з.танасевич

Управлiннlо апарату
МиколаТвськоi:мiськоТ ради
Про налання iнформачii

Адмiнiстрацiя L{ентрального району N4иколаТвськоТ MicbKoT ради
на виконання доручення 54-оi черговоТ ceciT МиколаТвськоТ MicbKoT ради вiд
11.09.2019 Jф544/7 направляс iнформацiю гIро використання-бюджетних коштiв
за2018,2019 роки у розрiзi об'сктiв за територiальним розподiленням виборчих
округiв.
!одаток: /А арк.

ГIерший заступItик
гоJIови адм iнiс,грацiТ
Щентрального району
Рубеuь З7 56 72
Пилипеl-tко

3] 561з

о.косьяtjоt]

Iнформацiя,прО виконаннЯ капiтальнИх peмoHTiB, будiвництва, реконструкцii', реставрацiТдорiг, внутрiшньоквартальних
проiЪдiв, дахiв, булiвель i спорул та iH. станом на 20.09.2019 року *
Адмiнiстрацiя Центрального району МиколаТвськоТ MicbKoi ради
(

ик бюд жетних коl1rгlв
iB)
види робiт
CvMa. тис,

I'o]IOBH
t,оllсlвний

Назва об'скry

t,pH. (з

TpboN{a

дес. знакаN{

Виконавець робiт/пос;rуr
(пiлрядник)

гIiдстава включення
о'скту до перелiку

,i[епутат

и )

Виконано

"Капiтальн ий ремонт дорожl{ього покритгя
внутрiшньоквартального проlзду вздовж булинкiв М l 16, l
по вул, Чкалова у L{ентральному районi м. Миколасва"

проектно_коuJторисна

l8 докyментацiя
експертиза

ПК!

технагл яд

l

8,0l 9

Казакова

ФОП flейнеко L В

"]-

В

звернення громадян

авторський нагляд
Капiтапьний ремонт
"Капiтальний ремонт дорожнього покриття
внррiшньоквартального проiзду вздовж булинку Nо 2 по вул
!екабристiв у Ilентральному районi lvl_ Миколасва"

п

ФОГ] Сирrонян

l0.800
lб oil

ООП Чулаков

А

А

]]ОКvlчlеНТаЦiя

експертиза

ПК!

авторський нагляд
техна гл яд

"Кап iтальний реtuонт дорожнього покриття
внутрiшньоквартального проiзлу вздовж булинку Nч l9,2l по
вул, Аллriрепьська у Ценrра,lьному,районi м Миколасва"

l 090,448

роектно_кошторисна

Капiтальний ремонт
проектно_кошторисна
докчментацiя
:кспертиза ПКfl

929,|з4

I

В

Фiлевський Р,М

]вернення гроNrадян

Апанасенко В.В,

звернення громадян

Апанасенко В,В

звернення гроNrадян

DОП I{арюк С,В
ФоП Литвиненко А О
ТОВДориндустрiя

8,032

лвторський нагляд

технагляд
Капiтальний ремонт
"Капiтальний ремонт доржнього покриття
проектно-коluторисна
внутрiшньоквартаJIьного проiзду вздовж булинку },l! lб по вул пnniMegTrrriq
Шевченка у I{ентра_льному районi м, Миколасва"
експертиза ПК!

34,089

ТОВДориндустрiя

7,78 l

авторськии нагляд
Ic\Ha IJIяд

"Капiтмьний ремонт дорожн ього покриття

внутрiшньоквартального проТзду взловж булинкуЛЬ94 по
проспекry Щентральнолtу та булику Nll 7по вул.Iна<енерна у
I_{ентральному районi м, М иколаева"

капiтальний Dемонт
проектно-кошторисна

ТОВflоринлустрiя

локументаuiя
эксrrертиза

ПКfl

8.2 t4

Таранова С

лвторський нагляд

[3

]всрнення

гроN{а*цян

Таранова С.В

]вернсння

гроl\.1адяI{

тех нагл яд

Капiтальний ремонт
й ремонт дорожн ього покриття
пр(]ектпо-кош t,орисна
вну,грiшньоквартального про'iзлу по вул.Чкалова, 78 / Садовая n,lKvveHTrlliя
експертиза ПК,Щ
у I{ентрачьному районi м. Миколасва"
"Капiтальн

и

70, 759

ФОП !ейнеко О, С

8

авторський нагляд
тех

н

агляд

Капiтальtlий pelloHT
<Капiтапьний ремонт асфальтового покриття прибудинковоi
проектно-кошторисна
територi'i та вн1.,трiшньокварт.ulьного проiзлу мiж бул, Nl 95 та локументачiя
буд. М l0l по проспекry ГероТв Украiни у Центральному
пайонi м Миколасмrl Пкл по счбвенttии

4j,046

!ейнеко О, С

Субвенчiiя

з

державного бюджету
мiсцевим бюджетам

Моryз С.В

7.78l

экспертиза ПК.Г{

цоло

соцlt]'l ьн()-

еконоN,Ilчного
розвиl ку окреNlих

r,ериторiй

Капiтальяий ремонт дорожнього покриття
по вул,
внутрiшньокваРтальногО проiзду взловж будинку Nч89

сертiфiкат

"Капiтальний ремонт дорожнього покриття
по вул,
внутрiшньоквартаJtьного проiзлу вздовж булинку ЛЬ8l
Шевченка у L{ентршоно"у раМ
"Кап iтальний peN,,oHT доржнього покритtя
по вул,
внутрiшньокварталiного проiзлу вiл булl 8 ло бул, l 8А

сертiфiкат

8,837

8,8з7

Ра зо

Апанасенко В,В

64,583

lie@

о.в

Таранова С,В

8,837

ссртiфiка,т

Нiкольська у Центральноr,лу районi м, М"lчýч__.Кап iтальний ремонт дорожнього покри],тя
43ll по
внррiшньоквартального проiзлу вздовж булинкiв Nэ
вчл. Севастопiльська у

кисельова

Таранова С.В

введення обскry в

експлуатачiю
введення обскry в

експлуатачiю
введення обскry в

експrryамчiю
зверненI{я

громадян

2 335,250

пr

капiта.ltьний ремонт дороги приватного сектору по вул,
Колгоспна вй вул, Силiкатна до вул. Консва у 1_[ентральному
районi м. Миколасва"

9 l

проектно-кошторисна
локчментацiя
експертиза

ПК!

7,989
8,.138

авторський нагляд

20.560

гехнагляд

| 254,297

Капiтальний ремонт
капiтальний ремонт дороги примтного сектору по вул,
м
Чуйкова, вц бул, Nr:49 лО бул, Nч75 у Центрепьному районi
Миколаева"

8,1 33

технагляд

l

Каtliтмьний
л

8,874
8,4

j8

l 26l,7з5

petvtoHT

|22,899

рOектно-кошl,орисна

экспертиза

ФОIl Дейlrеко О, С,
ФОП Лейнеко О. С
ФОП l|арюк С, В.
ФС)Гl С]илrонян А. А

Моryз С.В

звернення громадян

Моryз С,В-

звернення гроNrадян

ТОВ !оринлустрiя

проектно-кошторисна
покчментаuiя
експертиза ПК.Щ
авторський нагляд

Капiтальний peN{oHT дорги приватного сектору по вул,
Новоодеська вiд бул, J,tч34 до буд. М2 у ЦентальЁому районi
м, Миколаева

,з42

ПКД

ФОП I{арюк С, В,

rОВ !оринлустрtя
ФОП

СИМОНЯН

А, А

ФОП Дейнеко О. С.

9,758

Малiкiн о, В

звернення

гроN,lадян

текнагляд
авторський нагляд

Капilа,rьний
сектору
капiтальний ремонт дорожнього покриття приватного
пр()в,
до
Веселинiвська
вул,
вiл
ВрожайНа
по вул,
lзмаiльський
Центральному районi м, Миколасва
у

peмtottT

*.*р*." ПКД

|

B"tS0

гехнагляд
Капiта-,rьний реплонт

вул, 6
Капiтальний peN{oHT Jороги пТiййБ,"*,ор1, по
Центральному
Котельна
вул,
у
Воснна вiд вул, l Екiпажна до
районi м. Миколасва

ФОП Чулаков I.B

t

lбЭЪ

|оОП Деинеко L В

:qВ.Одz

|ФОl

У

Солтис о-П.

звернення громадян

l Сиlrонян Ссргiй

lAnI:tBjl,!]oBи,l

.л-.л"..в,riq

экслертиза ГlК!,
.l

.чьо

Капiтальний реплонт

логовiр)

звернення громадян

проектно-кошторисна

ав,rорський пагляд

вул,
капiта.ltьний ремонт дороги приватного секtору по
тенедерний
Миколасва(
м,
Захiдна l-\ен,гральвоiuу районi

Бернаuький О.В

8,837

lФ(

lI

l Воrоо.о*иii Мlксилt

l,."., л",,.

сертiфiкат
J'Iасурiя

С,А

введення обскry в

ексгшуатачiю

" jia:l iTa.lt ьн и й
реNlон],iор()г}1 ll ри Ba,I ного сек] ()р\, Iltr в\.л
Слr-.з'яlrська вiл б}1,1 N!55 до пров, Вiйськового у

8,8з7

"Капiтальний ремонт дороr(нього покриття лриватного
ссктору по пров, 2 Пiвнiчний у Щентральному районi м,
Миколаева"

8,8з7

"Кап iтал ьн и й ремонт дорожнього покриття приватного
сектору по вул. Травнева у Щентральному районi м,

8,8з 7

сертiфtкат

Ласурiя С.А

сертiфiкат
Берначький О В
сертiфiкат
Бсрнаrtький О,В

Миколасва"

Капiтальний ремонт дороги приватного сектору по вул,
Пiu.lана вiд бул,Nл76 до буя,l04(експертиза)

i

Капiтальний ремонт дороги приватного сектору по вул.2
Пiцана вiд бул,Nэ2{,до бул.42(експертиза)
Капiтальний ремонт дорги приватного сектору по вул
Маяковського вiд буд,Nq23 до буд.Nл63
Капiтальний ре\lо}],I,дороги приватного ceKlopv по вrл l
Екiпа,,ttна, вiд вчл.5 Воснна до вул.Маршаrrа
Мап иновс ького(експертиза)
Капiтальний ремонт дороги приватного сектору по
вул.СофiIвська вiд буд.Ng77 до буд.Л!l l7(експертиза)
Капiтапьний ремонт дороги приватного сектору по вул
Iзуайлiвська вiл вул Веселинiвська до
пров,Очакi вського(експертиза)
Капiтальний ремонт дороги лриватного сектору
пров, Урожайний(ПКfl,експертиза)

rIроектно-кошторисна

ТОВ.Щоринлустрия

проектно-кошторисна

7,7Е l

IОВ Дориндустрия

документацiя
проеюно-кошторисна

l04.68 l

ФОП Лейнеко

О С,

документачiя
проекгно-кошторисна

8,242

проектно-кошторисна

8,42l

IOB Дориндустрия

26,4зб

rОВ !оринлустрия

локументачiя
проектно-кошторисна

експлуатачiю
введення об€кту

в

експлуатаuiю
зверненt{я гроi\lадя н

Моryз С,В.

звернення гролrадян

Ласурiя С.А.

Лспlшев

о,О_

Горбуров К.е
,74,402

введення обскry в

Моryз С,В.

Анлрейчук 13.Ю

документацiя
I|роектно-кошторисна

експ,fчатацlк)

звернення

гроN4а_цяll

IОВ !оринлустрия

документачiя

ФОП Дейнеко О. С,

документачiя

звернення громадян

звернення громадян

звернення

гроNlа,лян

Берначький О,В

звернення громадян

Моryз С,В,

субвенrliя

5 897,352

Разолl
Кап iтал ьн

8,205

локументачiя

введеI{ня o()cк,Iy в

и

й реплонт асфальтового покриття прибчди

н

KoBor

проектно-кошторисtlа

50,827

територi'i та внутрiшньоквартального проjзду мiж бул, Л! 95 та локчменташlя
експертиза ПКfl
бул, Лt l0l по проспекry Героiв Украiни у IJентра_льному

районi м. Миколасва

ФОП !ейнеко О С

авторський нагляд
тсхнагляд
Капiтальний ремонт

Капiтальний ремонт благоустрою майданчику для виryлу
домашнiх тварин (собак) у парку <Алмiралтейськttй) в

п

роектно-кошторисна

1,7,962

ТОВ Агрофон-проект

,lокуплентачiя

I-{ентральному районi м. Миколасва
аВТОРСЬКИИ НДГЛЯ;1

237.809

ФОП Дейнеко l, В
ПП Баркетт

авторськии нагляд

0.540

ФОГI lJахсlвський

тех нагJlяд

_r--+-

технагляд
Капiтальний perroHT
Капiтацьний peNloHT дитячого tчtайданчика по вул, Мала
Морська,23 у I{ентральноплу районi r,l. Миколасва

l,з50

Капir,альний pebtoHT
Капiтшlьний ремонт спортивного та дитячого лtайданчикiв по авторський нагляд
вул. Чкалова,58,60 у Ilентральному районi м- Миколасва
тсхнагляд
Капiтальний pellortT

з,7l з

l 84.5

l

72

ФОП !ейнеко l,B'
ПП Баркетт

0,540

ФоП Ваховський М.о.

1,79j

ФОП flейнеко LB

ll4,74l

ПП Баркетт

Андрейчук В,Ю

звернення

гроNlалян

Таранова С В,

звернення

гроNlадян

Таранова С.В

звернення гроN{аlян

kalliTelrbtlий реrlон,г дорожньопо покриття по провулку
приватIIоillу
Ypo;itaйttobl1, Bi,r вул,Куryзова до ву"), Врожайна 1,
lt,
Миколасва
ceKTopi I{еllтра-льного района

l

]

рOектно-кошторис

ФОП !ейнеко О,С

74,402

на

Бернаltький О.В,

дtlкументачiя

зверI]ення

гроN{адян

| 729,012
Капiтальний peN{oHT зупинки громадського транспорry в
I{ентральноьlу раЙонi Kl. МиколаJв вул, Котельнiй в районi
перехрестя з вул,3-Воснна (трамвайна зупинка
в
Капiтапьний ремонт зупинки гроN,адського транспорту
в районi
I{eHTpa-rbHorrY районi м. Миколаiв вlп, Котельнiй
перехрестя з вул,}Воснна (тролейбусна зупинка)

капiтальний ремонт зупинки громадського транспорry в
вул,2-Екiпажна в районi
Щен,гра,rьнопrу районi м. Миколаiв

Агрофон"

трryару вул,Арх,С гарова вiл

вул Пiщана
|вул,Гагарiна до

завершення робiт
Солтис о,П.

розпочатиху20lб
роцi

I]

ТОВ "Пiдприсмство

5,900

poeKTHo-KolllTopиcH а

Агрофон"

;oKyrteHTal tiя

ТОВ "Пiдприсмство

6,200

проектно-кошторис

Агрофон"

документачiя

буд,Ng2

Т**Йр"монт

ТОВ "Пiлприсмство

8,900

проектно-кошторисна
документацiя

заверtrlеttllя робiт
розпочатих у 20lб
porri

Солтис о.П.

заверulення робiт
розпочатих у 20lб
poui

Дейнеко О,С,

1з,592

проектно-кошторисна

Солтис О,П,

Лепirшев

документацiя

о,о.

звернення громадян

8,635

экспертиза ПК,Д,
l

03,227
l

Зб"р"rп""u" та утримання на належному piBHi зеленоi зони

5.05j ТОВ "Пiдприемство
Агрофон"

населеного пункry та полiпшення йоI о екологiчних умов
(громалський бюджет)"капiтальний ремонт "тематичний
с*вер "Алея автомобiлiстiв" по пр- Героiв Украiни, 3 у

Малiкiн о,В.

громадський бюджет

Таранова С.В.

звернення громадян

l 5,053

капiтальни j-r perloHT благоустою скверу бiля готелю
' М и колаiв" 1, Центральному
районi лr, М иколасва"

59,684

проектно-кошторисна
локументачiя
ексrlсрl,иза ПК!

ТОВ Агрофон-ПРОЕКТ

5,62]

технагляд
лвторський нагляд
Капiтальний ремонт

л

['а }oi!

\rl
Перший :]аст},Irник голови адмiнiст,раuii

i'"""'"Ъi:

: ;',

о,

!,

Y,r.a

65,3l

2

о.В.Косьянов

Iнформаuiя про вrtконання потоtlних peMoHTiB за _2018

Адмiнiстрацiя
Назва об'скry

piк_

ьноfо Irайону MrrKo.ilaТBcbKoT MicbKoT
Вили робiт/послуг (розшифрувати)

BltKotlatttl, тIlс, грll.
(з Tpborva

Виконавець робiт/послуг
(пiдрядник)

пiдстава включення

!епутат

дес.знакаN,}l)

Поточний ремонт дорожнього покриття вну-грi ш ньоквар,rzrл ьного лроiзлу за
аJlресою: вул. Привiльна. 136 у IJeHTparbHolry районi м. Миколасва

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внугрiшньоквартаJIьних проiЗлiв

н и й ремонт дорожнього покр иття в H)."tTl i ш н ьоквартаq ь ного проiзлу за
адрссою: вул. Севастопольськ4 l l у Щентральному районi м. Миколасва

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та

Поточни й ремонт дорожнього покриття BHlTpi ш ньоквартап ьного проТзду за
адресою: вул, б Слобiдськ4 45 у l{ентральному районi м, Миколасва

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
BHtTnilItHboKBanTя ]bHlt\ ппоiзлi в
Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинковl.tх територiй та
внутрiшньоквартальнl.rх проiЗлiв

Поточ

"Поточ нlrй peNloHT дорожнього покриття внугрi шньоквартм ьного лроiЗду мiж
вул. Мiчурiна.6 та вул. Одеське шосе. 96 у l,[ентральному районi м. Миколасва"

Поточний ремонт дорожнього покр1l1тя внутрiшньокварта"lьllого проiЗлу за
ву-п_ Безiменна, 87 у Ilентральному районi м. Миколасва

адресою:

Поточ ни й ремонт дорожнього покр}лтгя BH}.Tpi

адресою: вул. Колодязна_

tл н

ьоквартаJlьного проТзлу за

l3, l3a, l5 у I{ентральному районi м. Миколасва

Поточ ни ii pe\lolil, :]оро;*(н ього покр}.l 1-1 я Btt1-1piшl н boKBapl l1 I1,1lого п poiJ_,l), та
прибудttн KclBoi териr,орii за адрес(,)к), проспект I {eH гральнll ii. l 4 i Б у

lIettlTa-rbttorlv naiioHi пt, Мrtкопагва
ПоточнI.tй рсмонт дорожнього покрltття внlтрiшньокварт:Ilьного проiзд).за
адресою: проспект ЩентральниIi, l4l 1, I_{ентральному palioHi м. Миколасва

н lti:t реrtсlн,г асфirльтового покр}l ггя It рttбулlrнковсli l ср rr горрii та
внутрiulltьокварl,iulьIlого проТзлу;к/б Nl 7по вl,л.N'liчl,рiна 1, I{еlrтрапьному p-rli
м l\4tlкппяr,яя
Поточнttii pcltoHT асфапьтового покрl4l't,я ltрitбчдlлнковtli-lериторрii та
внуTрiltlньсlквартапьного проТзл1,;ri/б Nl 7lIo в1,-r,Ко-пtlдязlliit 1, I{ентральноirrl,р-нi

Поточ

внугрiшrньоквартzlльногопроiЗ,tужитловогобулинкуNч

l48апоIlентральному

99,5з7

БМП Пiрамiла

кисельова

126,404

гIроведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудин кових територiй та
BHlTnilllHboKBanm пьних ппоiзлiя
провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прлtбудинкових TeptlTopiй та
BHr.mitllHboKBanTaлbHll\ ппоiзл iB
Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
пнmiltlньпкпапD

пLниt

|99.944

l64,з54

о.в

o'cкTv до перелiкч
Звернення громад]н

ФоП Могила о,В

внугрiшньоквартальнllх проiзлiв

Апанасенко В В

Звернення гроNrадян

Казакова Т.В_

Зверненttя гроNlадtн

ФоП Могила О.В.
ФоП Могила 1,1].
Берначький О.В, Звернення гроNrадян

l99,567
199,669

|99,5l7

ФоП Моги.па о,В.
ФоП

Кисельова О.В,

Звернення громадян

Солтис о.П.

Звернення громадян

rapaHoBa С.В

3вернення громадян

Гаранова С_В.

Звернеtlня гроil{адян

]\4огила О.В

ТОВ ДСК "flopbracTep"

пппirлiп

проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внmitllньокпаптя пьнtly rtппiапiр
Проведення робiт по вiдновленню асфапьтового
покриття прибулItнкових територiй та

l99,520

ТОВ ДСК "flopMacTep"

112,955

ФоIl Могила 0,I].

70,807

ФоП Могила о.В-

Берначькиli О,В, Звернення громадяll

внlmittlньпкпяпD пьt]rly пппirпiп

проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
м \.4tlкоqяr,да
внmilrlньоквяптя пьниy пппir пiр
ПоточltItй pcrloHT асфальтового покрtl-гтя прибl,дlлнковсli l,српторрiТ та
Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
внvтрiultlьоквартапьного прсlТзлу;к/б Nч _Зпо в1,,,r,Ко.по.,lязнit'j v I{ентра_пьному p-Hi покриття прибудинковttх r ериторiй та
м. М t.t Kt,l;lacBa
вншiшньокваDтальнl,tх ппоiзлi в
Поточнllit pcltoHT асфальтовог() п()крi,-lтя прrrбl,дIlнков<ll leprгioppiT та
Проведення робiт по вiлlrовленню асфальтового
BHl,TpittlHboKBapгa]lbllo1,o проТз,,ri,7ilб л*л28по вl,л_3С-побi,,tськiй у l{ентр:l_пьноlл1 р- покр1.1ття прибудинкових територiй та
Hi м \,4икопаr,пя
Поточний ремонт асфальтового покр}tття внутрiшньоквартального проiзлу хtlб
Проведсння робiт по вiдновленню асфа_льтового
Nlt56по вул.Нiкольськiй у I {eHцalbHoMy p-Hi шt.Мико,пасва
покрllття прибудинкових територiй та

'Поltlчtltlit pcrtottT ас(lапы-овоl-о IIокр}l1,I,я BtttrpiulHboKB:tp гаlыi()го проiзд),
,ltиllloвot,o бl,линкl,Nл 5,1а по B1,;r, 3 С-побо;rськiЙ у l{cHTpa:rbHolly районi br.
\lи ко rаr,ва"
ПоточниГ-t ремонт асфальтового покриття прибудинKoBoi тepиторii та

l

l

l72,887

ФоП

|99,759

ФоП Моги,па

l90,608

внmilIlньокваптальних ппоiзлiв
проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та

|86,422

внl,miшньокваDтzIльнtt\ ппоIзлiв
Провелення робiт по вiдновлен HK,l асфа,rьтового
покрlrття прибудлtнкових територiй та

l75,08l

Мо1,1lла

Солтис о.П

Звернення грома,цян

Со.птис О.П

Звернення громадlн

iчко lJ.C-

3вернення громадян

О.В,

(),I].

ФоП Могила О.В,
ФоП
ФоП

Моги"ца

lr4oгrr;ra

Фi-певський Р,М.

Звернеttllя громадян

Казакова Т.В.

Звернення громадян

о,В
о.В.
Сiчко

!.С

Звернення громалян

покриття прибудинковоТ територii та
По"о"""й ре"о",
"сфальтового
нl,трiшньоквартzlльного проТзлу житлового булинку Nч l48 по I{ентральному

*фальтового покриття прибудинковоi територii та
внутрiшньоквартzrльного проiЗлу житлового булинку JФ 8а по вул, Архiтскгора

П""""".i р"rrr.

*фальтового покриlтя прибудинковоi територii та
внугрiшньоквартальногО проlЗду житлового булинку Nэ 9 по вул, Соборнiй у

Бr"*rй р*r*,
"ь-ч""И

територli та
ремонт асфrrльтового покрlrття прибудинковоi
внугрiшньокварта{ьного проiЗду житлового будинку N943 по вул, б С,побiдськiй у
територl'i та
ремонт асфальтового покр}lття прибулинковоi
l 93 по
н ьокварталь ного проiзду житлового будинку Ns

'Поr*""И
в

нугр i ш

поточниИ peruoHT асфальтового покриття прибудинковоi Tepllтopli та
внутрiшньоквартапьного проiзду жIlтлового будинку N974 по проспекry
асфальтового покриfi я прибулинковоТ

Поточ ний peшloнlвнутрiшньоквартальногО

тер

l

t

проiзду житлоВого б}цинку N926 по ву,r,3Слобiдськiй у

покрIlття прибудинковоi територii та
внутрiш ньоквартального проiЗду житлового будинку N9 l 8 по вул, Микитенка у

Центра.rьному районi м. Миколасва
покрtlття прибудинковоТ територii та
Бr"**"l рa"*,
"ф-ьтового
вн}трiшньоквартальногО проiзлу жlлтлового булинку Nч24 по вул,3Слобiдськiй у
IFч.mяпLнпмv

пяйонi

м Миколасва

покрt-lття прибулинковоi територiТ та
внутрiшньоквартllльного проiЗду житлового будинку ЛЬ4 по вул-Кололязнiй

П*о*tиИ ремонт асфirльтового покриття прибудинковоi
вн)трiшньоквартмьного

]нугрiшньоквартаJlьного

у

TepttTopti та

проiЗду ж}tтлового будинку N98 по вул,Мiчурiна у

Tcprlropii та
проiзду житлового будинку N92Апо вул,Шевченка у

lоrо*r*1 р*ю"т асфаrьтового

покр1-1ття прибудинковоi

покри,tтя прибудинковоi r,ериr,орii та
П*""*"i р*r",
"ф-ьтового
Великiй
вн},1рiш ньOкsарт;lльного проiзду ж}jтлового будинку N963по вул,
l\,1ппгrriй

w l

Iецmяпкномч пайонi м. Микола€ва

fr-o'o*".,йp.'o".icфмьтoвoгoпoкpltlтяnpибудинкoBoiтеpитopiiта
внуrрiшньоквартального проiЗду житлового будинку N9l 79

1,

l_{ентральному

П".".,""й р**r, *фалr.оuо.о покриття прибудинковоi теритОРii

Та

внугрiшньоквартального проТзлу житлового будинку N!l95 у l {ентральному
пяйпнi м \,4ttкоlасвя
П"""-"*"l р"rrr-*ф--"вого покрlllтя прибулинковоТ rериторii та

ьоквартzlльного проiзду житлового будин ку N9 l 9 l у l{ентраль ному
пайлчi rr I\luчппягпя
П"rо**й ре"",r, асф-riо"о.о no*p"r." прибудинковоi тсриторii та
вн},трiшньоквартального проiзду;кtлтловою будинку Ns87-A по проспекry Героiв
vrпяiцu v I lенmяпьнпмч пяйонi ll Миколасва
П"r"*.", р.""", *фal*.вого покриття прибулинковоi тepI,rTopii та
внутрiшньоквартаJlьного проlЗд},жит-пового будинку N977 по проспекry ГероТв

в

нугрi

шн

vrпяiни

t, I Iенmяпьномч пайонi

м Миколасва

1

90,1 28

ФоП Могила О.В.

l

86,4l 7

ФОП Могила О.В.

l90,089

ФоП Могила о.В.

l90.446

(lOll

l98,705

ТОВ Форryнаiнвестбул

|99,7 58

Ф()II Могила О.В

l99.9l1

Фоll

l99,788

ФО[l Могила о.В.

|99,967

ФоIl

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прLtбудинкових територiй та
пнmi lrl ньокваптальних пDоiздiв
проведення робiт по вiдновленню асфа"qьтового
покриття прибудинкових територiй та
о..'*irlrцrпкпяпDпьних ппоiзлiв
проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
о..,*irrlurпкпяптя пьних ппоiiпiв
Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та

|99,947

Ф()[l Моги.па о,В.

l59,з66

БМl l Пiрамiла

96,956

ФОП Сiмонян Алiк

l77,679

ФОП Могила о.В.

Провелення робiт по вiдновленню асФальтового
покриття прибудинкових територiй та

177,679

ФоП Могилао.В.

Проведення робiт по вl,цновленню асФаль
покриття прибудинкових територiй та
пнvmitrtньокваптальних пDоiздiв
Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та

l78,648

:D()П Могила

187,05l

ТОВ ДСК !ормастер

провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
очrmilrrнrпкя2птапьних ппоiзлiв

l80,7l

l'ОВ ЛСК !ормастер

BHrmi Itl ньокваптальних пDоiздiв
Проведення робiт по вiдновленню асфа",l ьтового
покриття прибудинкових териюрiй та
внmi rtt ньокваDтitльних пDотздiв
Провелення робiт по вiдновленню асфальтового

o-.mi rrrчrпкряпФп(них ппо'r?лiв

Topti та

П"""""*1 р*.нт асфальтового

Фоll Могиiа о.В,

Могила о.В.

покриття прибудинкових териmрiй та

П"".""rй рa"otr, *фальтового

I

|76,416

Провелення робiт по вiдновленню асфапьтового
покриття прибудинкових територiй та
пнrmi lrl ньокваптztльних пооiздiв
Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
о-,mirrrцьпкпяпmпьних ппоiзлiв
проведення робil, по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
pHmi lttньокRаптальних пDоiздiВ
Проведення робiт по вiдновленню асфапьтового
покриття прlлбулинкових територiй та

Провелення робiт по вiдновленню асфа.rьтового
покрtlття прибудинкових територiй та
внчmiш ньоквартапьних пDоiздiв
Провелення робiт по вiдновленню асфмьтового
покриття прибудинкових тер1,1торiй та
внутрiшньоквартальних

проiздiв

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудlлнкових територiй та
вHlToi

шньокваDтальц!lх-ц_вQ!здФ_..-

о-,mirrrurпкряпипьних

ппоiзлiв

б

Могила

Звернення громадян

iчко Д.С

Лспiшев О,О.

Звернення

Фiлевський Р.М.

3вернення гроNIадян

Анлрейчук В,Ю

Звернення Фомадян

Iромалян

Анлрейчук В,Ю. Звернення громадян

Фiлсвськиir Р.М, Звернення громамн

Сiчко ff.C

Звернення громадян

о.В.
Звернення гроNlадян

Могила

о.В.

Сiчко fi-С.
iчко

!.С.

Звернення громадян

Звернення

гроNладян

Берначькийr О.В. Звернення громадяtl

Апанасенко [J.B. Звернення громадян

о.В.

Фi.reBcbKrrrj Р.М

Звернення

Анлреirчук В.Ю.

3вернення Фомадяв

Анлреriчук B.IO.

Звернення громадян

Анлрейчук В,Ю

Звернення

гроlliадян

громадяll

Ma,lrKiH

о.В

Звернення громадян

N,lmriKiH

о.В,

Звернеtlня гроl!1адян

Проведсння робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
nHmitrtHboKBanm пьнl{х ппоiзлiв

l99.525

ТОВ ДСК ,lормастер

Bi.]HtlB,lellttttl асфапьтоRо],о

l98,595

ТОВ Форц,набудiнвест

lровелення робiт по Ri,,lновпенню асфа]lьтовоI,о
покрll,гтя прr{б},ди}iковпх 1ери,tорiйi та
Bllr l рiшньоквар гаlьнl,\ ltроitлiв

l99,852

ФоП Сiмонян A",liK

Провелення робiт по вiдновленню асфальтоsого
покриття прибудинкових територiй та

l99,5 l 7

rОВ ДСК flopMacTep

Проведення робiт по вiдноsленню асф:rльтового
покриття прибудинков[lх тершюрiй та
BHyфi шньоквартаJIьних проiЗдiв

55,46l

rОВ ЛСК !орпtастер

Поточttttii ре\,|онт асфаlы,ового покрllття пр1.1будинково' територiТ та
вl,утрilllнь()квартального проiзду,illтлового будинку N987-в по просllекту Героiв
Украiни 1 l{еlrграпьному районi l!,. Мико,пасва

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
BHyтpi шньоквартапьних проiздiв

152,466

ГIolo,1lttrii рсrltlн,г ас(liшьтового покрllття прl.tбудлtttковоТ t'epttтoptT la
Btt1 tpiultзbtlKBapTailbBoгo прtlТз.t1 ztllг,,tового бl,лlrttкl,NлI по Bl:i,6C:roбi,r.cbKil:t

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинков!lх територiй та
п шrmirrrurпrряптrпtнtly
пппiапiп
Проведення робiт по вiлновленню асфальтового
покриття прибудинкових териmрiй та

|99,677

ФоП Сiмонян ,fuiк

l62,969

ФоП Сiмонян Алiк

Проведення робiт по вiдновленню асфальтороI о
Itокриття прибудинковl,!х територiй та
BHvmi ш ньокваDтzLп ьн 14x пDоiздiв
Провелен ня робi], по Bi.,tHtlB-,]eHHto асфап bToBo11)

l77,401

dlОП Сiмонян

l84,з56

ФоIl Сiмонян А.пiк

199,628

ФоII Сiмонян Алiк

172,490

ФоП Сiмонян Алiк

ПtlTtl,tttI.til реNlонт,ас(l)аlьlOвого I]0крlrгтя прltбу,,tннксlвtri Ieplll()pii It
в l l}"l р i lll н ьоквартLтl ь llo lI) проТlл), ,+(lt-I",lоsого б),лttllк}, Nл8 7-б по лlpoclleKrl

I

'eptliB

УKnaTHll l, lletrtта_пbHtlпtv пайонi rl. Мl,tKtl,,tacBa
Пtl-tt1,1ttl.tl'i peNloHT асq)аlь1ового п(,\крll l,гя ttрrtбудllнковtri TepttTcrpi'i га
вtt\,грiшlньtlквартаlьного llроiзлу;lillт-lового б},пl,tнк},N!l3 по By,,r. IH;KeHepHa
lpurTqпrurrrrr.

I

пайпнi

I-1роведення робir,

rr J\,4иrrrпяr,пя

Iltllочнt.til pcNlollI асфа-пьтовоI,о локрrll,тя tlрrrбу.itинковоТтсриторiТта

Поточн1,1й ремонт асфаJrьтового покр1,11тя прибудинковоТ територi[,га

внутрiшньоквартаJIьного проiЗду житлового будинку Na87 по проспекry Героiв
vкпяiнlл v l lенmяпшомч пайонi м Миколасва
Поточнllii pcuoll,t асфtt-qьтового покрtlття прr,Iбl,лrtнковоi Tcpl,lTopii 1,а
внлrрiшltiьоквартапьного проТзд}, jlillт-пового б},.цинк},N975-а по простtекп, Гсроiв
н

rl }, I {cll

Iр.llъr,rr

I

lpal

ь

Ho\i}, pal'ioHi ltl, \4 ико,;tасва

11,1rll пайпui

1

lr l\u'lr.rKllпrr р:l

[lоточrllrii pcrtclHr асQlапьтового
BHrTpitt;llbtlKBapTaпblloгo

проТ],1},

ra
l(ит,lового будrlнк}, Nl20a llo IlpоctltKD, ГероТв

I]окр}1l,тя прl,будинковоТ Tept,tTtlptТ

yknailtll r iicttmalbttoltv Dайонi lt- Мttколасва
Поmчl;llii ])c\loHT асq)iLIьтового Ilокр}lггя приб),дllllковоТ Tepl1-1oplT Ia
внr-грitttньrlкварlаlьного проilд\ ;,li}ll,пового б},линк),N9З5 по Br,rl,Kollo,1язrliii
l Ietllna,lьt lrlrtv naiioHi lt- МltKtl--tacBa
Пo-Ttl,1t;tll't 1lcr:tlHTacQla-пb-toBoIO l1(,\крill-lя rlрибч.цllнковоi

leplil(rJrjl

територili та
пппirriр

I

BI{}-l,pilllllboкBapTlli]bHolo прOiзду яiит-lовогo б),динку Ng275 по B1,,l.Cи,,liKaTHiri у
I {ctt-lpmlblIolt1, paiioHi лr. Мltколаt,ва

YKpal

пt-.

II(]крl.!ття прибудинкових
пrrr rnirlrurnrnяnlr,rrlrLrr

у

1

]а

проi:]jl\ 7illг,ilового б},дl|нк),N!l0 по в1.;l,illевчснка r,
I ]енlлал bl;tlrtr nal"loHi лt. MllKo, tactзa
Потtrчнtлй ре!,онт асфальтового покр!lття прибудинковоТ територiТ та
в н},-гр i ш i i ьок BapTiL,I ь ного п роiЗду iкriтлово го буди н ку N9 l 5 по
вчл.Ве';llrкi йМооськiйr, LIенmальнолtу Datioнi м. Миколасва
]'а
I It)]o.ttlttii 1lclloHT ас(lапьтового tl()крll1-1,я t|рtlбудинковоТ Tcplllopii
проiзд\,)illlrlового б},диtiку Nr[l по вl,LLlJевчснка 1
Bll\-lpi!]jil!,i)l(Bapl,a-,]blloгo
l Ierrrrlз,Il,tlrrrlv nrt'iotri м l\4ttкоrзi,вз
[loc-llt t: ] ]](),l0tt ного peIloH ц, tia об'( KTi: " l ltrrоч н иt:t pe\1Ol ll- ac4)ilj] ь I о t]ого
покрllI,]я ll;ltlбt,,,lинковоi l-epirll)pir li1 вн\]рiшньоквар,гillьllоl (l IlроТ]Л)';,r'llТ.Цl)В()Гt\
вl]\-Iрit1lllь()кt]ар,гапьного

purmilrr

grпипяптяпLuиy

рцmilllнrпкпаптя

I

]окр1.1ття прtlбудlrн ко BI.|x тср иторiйr

та

цHvmitttHboKяan,г2]l.tlll\ пппiз liB
Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
пHlmilllHboKBanTa ]bHll\ ппоiiлiв
I-1роведеttня робiт rltr Bi jlновленню асd)аIьтового
Il()крtптя прltбудtiIlкl)вtlх територiй та
",,,.йiti,uLлиаяп

l99,996

Посlr гtt ] I]оl,очLого pei\!ol1\, па об'(,ктi: "[Iоточнltr:i pe]\toнl ас(Рf,lы,ового
пок}]rl

NL.l-rпo.,o,-r"

lltlc"trtи tI!()]trчногоре\lонl}Ilаоб"(ктi:"llоllгочнljI':i
реIlонl,ас(Рil-,lьтового
IoKpl1Ilяtlpttбr.lltHKrlBoi герI11l)рil laBli\lpilllHOKBapIa-lbtl()l ttПрl)l l]\)tilII_1()tt{)I()
5y,,ttlltKr -\lбА по вr,.п-LI]свчеrtка r |[cHrpanьHcllty pariorri lt.Мttкtlласва"
Iloc,,lrttl t I]оlочliоlо peмoll1\,ttatlб'rKTi: "По,tочниil pclttlltl
покрt]
]

],l

act|latb,rtlBt'tt,tl

я l lpltбy,tlrHKoBoi TeplrTopii ,lil j L]ового б_"-_линк1 Лl: l 0 litl iry-L

Iett l1,1lLlbtltlttl,

naitoHi м. Мllко,паt ва"

'['cpaclliii

Проведен ня робiт по вiдновленню асфа,l ьтового

lрове,tеlltiя робil, llcl Bi.ttloB;lcHHKl асфапь-rrlвtlt ti

lloKp lI1'l,я llрttбулt,tнкtlвих TeprrTopi li та
ц,l\ъltttнLl)кRяп

Звернення гроrlа],lян

о,В.

Звсрнення гроllадян

Мапiкlн о.В-

Звернення громадr]н

Моryз С.В.

Звернсння громадян

Солтис О,П.

Звернення ФоNIаlц}l

Ma-qiKiH

ТОВ ДСК !ормастер

д,,rrк

Ilанчснко Ф.

Б,

Звернення громадян

Солтис о.П

Звернення гроNlа.lutll

Апанасенко В.В

Звсрнення гроfr,lадяll

Горбуров К.С.

Звернеttня громадян

Апанасеltко В tj

Звернення

ФОП Сilrонян AlriK

Горбl,ров К.С.

Звернення гроNlадlн

ФоIl Сiпrонян

Панченко Ф.Б

3вернення гроiuадян

Апанасенко В.В.

3вернення громzulян

Горбуров К.С.

Звернення громадян

!

^

t1.1ll!\ ппl)'i]]iR

A"riK

l4l j94

ФОП Арутюнян Ван

l0l,зз

ФоI] Могила о.В.

,

покриття прибудинкових територiй та
вн5,трiшньоквартальних проiЗдi в
I

)

Мотч,з С.В-

Звернення громадян

гроltадяl{

lrnirilпip

11роведення робiт по вiдновленню асфальтового
lтя ttрltбr,лltltковоТ TeprrTopii l,a BHy"tpimHboKBapTillbH(]t (l llpL)iJ,'l\' ,tillт,il()Bt)lt) покриття прибудинковI,1х териюрiй та
BH)rгpi шньоквартальн}|х проiЗдiв
бу;tItнкr ,l"r ] 5 lltl l,роспек-l} Гсрtriв \'KpaiHrr v I {eHTpaпbtt,rrtr paittltti lt,

IUltKO-ra(Ba"

С.В

пLнut ппоirпiп

l95,948

lt

Таранова

Звернення громадян

пппir пiп

Проведення робiт по вiлновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внутiшньоквартал bHltx проiЗдiв

б1,:tиtlкr -\r] lltl вr,,r.Адпliрапа Ir4aKa1loBa },Цснтрlulьноьll,раliоrli

Mа,liKiH о.В.

l

Рlзвельтович

Послуги з поточного ремонту на об'сктi: "Ilоточний ремонт асфапьтового
локр!lття внутрiшньоквартального проТзду житлового булинку Nlr l 35 по
Ценmальномч пDоспектч v LIенmальномч Dайонi м. Мlлколасва"
IIос-rу,гl,t з поточного pcMoH,I\/ на t-.ri'cK,i-i: "Ilотtlчний peMoit t ас(ltlь,tовогtl
пOкрtlття прrrбу,;tинковоТ герrrгорiТ IlpocllcKг ГсроТвУкраirrrl 1Зг у,I{ентрirпьнсlпlу,

Ilрtlвеltення робiт lltl вiлltовленttю ас(lа_пьтовоIю
Iloкplll,I я приб\,д!,нк(lвих територiй та

trб'скti: "ilоточнlлй peltotl,t ас(lа-tь,tового
Ilокрllття прrlбl,динковtll ,гсрrlгорiТ Ilросгtекг ГероiвУкраТнrl lЗв y, IleHTpanbrroirry

Проведен ня робiт по вiдновленню асфа.l ьтового

rl

пяiiпшi

аtr\"ffii,llltt_,\иDя

l I рове jlell ltя роб iT

покрlп,тя

пайонi tl i\,4rrкопяаяя"
По,гочнltй pcN,oнl lро]},ару,бi-tя ;tttlt:ltlBtrгo будlrнк},Nл20 по пр, I'ероiв YKpaiHll
[{ен,граrrьнопrу районi rr_ Миколас,ва
ГIотсrчниt:i ре\lонт тро1),ар!, бi"пя )lii.ll-]свого будинку

N!6 по

в1,"l,

K,l ас{)iLп

Itp !lб\,jl}I tl K()B1.1x Tept.tTop

.-.t'mi,,,чtпиоq

i

ыl)в()г()

Панченко Ф.Б

Звернення гроl\tалян

Рузвельтович

Панченко Ф.Б.

3вернення I-ро!Iадян

ТОВ Форту,наiнвестбуд

Панченко Ф.Б.

Звернення громадян

пппiЪпiо

99, l 04

Проведен ня робiт по вiдновленню асфа,lьтового

п

rr.mi lrl

rпrряптя

u

п L

lptlBe,leH ня робil Io вiдtlовлеtt tt ю асфап ьтового
п()крl]тrя прt,будинкOв[Iх,I ерItторiй та
Bltr l pitllttb,lKBap lillbltll\ lrpoTr_liB

Поточнtлй ремонт прtлбу,tинковоj Teptj,гopii по вул. Архiтек,гора Старова в районi
булинку Nч 6-Г у I leHTpMbHoMy pal]oнi м. Миколасва

l98,920

rlr

urпкряптя

l97,193

пппТrпiп

з97,462

l8j,568
l58,926

Сашасвич
I'()13 Форц,наiнвсстб1,.r

Ilанченко Ф.Б.

Звернення громадян

Фiлевськпi.l Р,М

Звернення гро]!rаjин

Со,цтrrс О.П

Звернення гроttlадян

ФБ

Зверttення гроi\lадrlll

Таранова С.В.

Звернсння громадян

Лспiшев о.о.

3вернсння громадян

Панчснко Ф.Б

Звернення громадян

Панченко Ф.Б.

Звернення

Панченко Ф.Б

Звернення громадян

]'Iаrrченко

ФоП Матюшенко
Элексанлр Анатолiсвичс
ФОI"l Озейчук

С.М.

l0 955.392

Послуги з поточного ремонту на об'сктi: <Поточний peNroHT дt{тячого майданчика
по пр. ГероТв УкраТни, в районi булинку 20 у [_{ентрапьно!|у районi м. Миколасва)
Поточний ремонт д!lтячого iгрового Ntайданчику по вул. Архитеlоора Старова,
бчл 4е v I Iенmапьномч nailoнi м Миколасва
lIослугrI з поточIlоI,о pe\lOtll\ tla trб'сктi, кПоr,очtlttй pe!1Olil _Llllячого \|аl'iдаilчllка
по ByjL Дрхiтсктора Старова. в pal"tolli бl,линку l2 y, I_{cHTparblro\l),pal"loнi l\|,
п я

З2З9)

ФОП Нерсiян Елгар

,74,,lз0

I Itl гочttий ремонт дитячого Nrаiiданчика
IiоrочнttГt pc\]otl,I д}-ltячоlо i\лайJаllчrlка tlo вчл, Новоолеськiй. в pailoнi будинку
]R v I It,нrпяпьноrtv пяйпнi tl \,4trкlllаr,qяlr
Послугl.r з поточного ре]\lонry на об'ск-t,i: <ПоточниГr ремон г _1lll,ячого майданчllка Поточнt-tii ремонт дllтячоI,о ý{айданч!{ка
по пр, ГероТв Украiни. в райrонi бl,линку lб у L{ентральному райrонi м. Миколасва>

кп

l

пппiопiо

разоNt

]\,4 r.r

Рузвельтович(358Зб

пLutJy пппiп пi п

Гlровелення робiт по вiдновленню асфальтового
покр1-1ття прибудинковtlх територiй та
BH\-mi ш ньокваDтzlльних пDоiзлiв
Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
.-.-lir,,-.n-oo

ФОП Арl,гюнян ван

l99,956 Фо[I Сiмонян Алiк

Прсlведення робiт по вiдновленню асфальтового
покрlllтя прибудинковtrх територiй та
aHrlmi

[lотtlчниr:i рсмсlнт асфtчlы-овOго покрlll-iя вli1,,трiшньокварIiLt1,1lrlrо lipol]_lv
вз.ltовж будItнку NIr4З rrо ву;- C--cBacTtlttrl,lbcbKa ),[{eHTpanbHtlll1,paйoнi i\,.

Звернення громадян

I

!чlа,пitI!чL^иDя

rr l\,4I.,*,, ,....

l98,680 'l'OB Форryнаiнвестбуд

цliy пппiе пiп

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покрtrття прибудинкових терI-!торiй та
вн\,тDiU!ньокваDтaLльних пDоiздiв
l lрове.rення робiт по вiлнсlв-пенню асфальтового
Il(lкриlтя llрllб),д1.1нковtlх Teprlтopir{ та

1,

гро]!,адян

ФОП Арlтюнян Ван

l99.890

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибуд-lнкових територiй та

оберегова у

Звернення

пппirпiя

Послуги з поточного peNloнry на об'сктi: "Поточний ремонт асфальтового
покриття BHymi шньоквартaLпьного проТзду житлового будr, l l ку N974a по
пD_IlенmальнI,tй v LIeHmaпbHoMv пайонi м. Миколасва"
"Поточнtлй
ремонт ас(lапьтового покрIJття прибудинковоi Teplrt opii та
внlтрiшньоквартrlпьного лроТзду житлового булинку Л! l 86 по проспекry
центlэальномч v ЦентDапьномч Dайонi м. Миколасва"
Ilоrочtlltit ре\lоllтасфа-ilьтового покрlll-tя IIрибудинковоi I(гll!()nil la
вн)"]рitIlньоквар]аqьного llро'f:]д\ ;Ki.l]-1Ot]o1,o будинк},Nr:З8 rltt B1,-l. lIовоолсськiй
плйпчi

ФОП Арутюнян Ван

С.В.

Рузвельтович

I

Iprrlncпrlrnrlr,

l86,6_59

li та

Послугtл з поточного pei\loнTy на об'сктi: "Поточний ремонт асфальтового
покриття пр}iбудlrнковоi територii та внуФiшньоквартального проiзду житлового
буяtлнку Nl7 по пров.Парусний у I_{ентральному районi м, Мttколасва"

I

'Гаранова

покрllття прибуди нкових територiй та
ouwmirrrurnrnя
пппiiпiп

{eHTpa,lbHoMy районi ]\l, Mt.tKo,Iat,Ba

I

iдновленн

покриття прибудинкових територiй та
1,

ФоIl Могила о.В.

пппiепiо
п(,1 в

пllvmillrlrrnknrnIяпLllllv

]\,4иrппясра"

ГIос,пl,гrr ,] поточного pcN|oH1\, tla

|47,726

r,p я

I

0,()i] PEIITA-H

з0,0зб

тов рЕнтА_н

lоrочttlrй ремонт дитячого майданчика

l0,097

тов рЕнтА-н
llоточнrtй pel{oHT дlлтячого ]!,айданчика

з,548

lltlточ

0,005

Ht.t

й peNIoHT дlлтячого майданч ика

ФОП Ляшенко

тов рЕнтА_н

ь

Поточнlrй ремонт дитячого маl'1данчика по вул. Садовiлi, в pariorri булинкiв
l 1,13,15 у Центра_пьному районi м. Миколасва

Потсlч ttий peN,toHT дитячоl,о l!1айданчrlка

l

Ma-,IiKirl

о.В

Звсрнення гром&itяlI

MaqiKiH

о.В

Звернення

'I'apaHoBa

С.В.

гроl!1адяll

Зверненttя гроNtадян

225;752

рllзоý1
IIclтoчttttit ре\lонl,дIl1,яllоI() iгров()г(,1 rtaii,tlttlчttKv tto Br,.;l_('lt_riKatl{a_]75
I Iснmапьtlолlt, nai.toHi пt I\4l.tKorlaсBa

Поrочtlt.tй pellotlT д}lтяч(]го iгрtrвогtl \lаI'iлаllчtlк\, по
oal'joHi rt,MttKo-racBa

lов рЕнтА_н

07_ззб

гроl!1адян

ПГУ 97

},

\, LlентрaLпьноIlу

Пtrтtlчнl,tй ремонт литячого

i

грового майlданчик)'

Поточ нltй ремонт дrlтя чого i грового ý{аГцанч

и

ку

50.00 ФоП Ляшенко I.0.
50,00 ФО[l JIяпrенко LO.

Мотуз С.В.

Звсрнення гро]\rадl}t

Мотуз С.В

Звернення

гроýlадян

поточного рс]\,о}Iг\, lla об'с,ктi: <[lоточtlий pet,oHT дIl]яtlогrl rlаii.lанчttка

Пoc_tl,1,1.t ]

lltl

B1,.t.

Архiгектора CTaptlBa. в районi булrrнку l2 у Цснтрiulьноl\1} районi

Поточ

н t.tl"t

реNrонт дитя чоl,о майданч

и

ка

MtlKoracBa>
Пос.lу,ги з поточного ремонry на об'сктi: <Поточний ремонт дитячого vа!'iданчика Поточнлtй peмoIlT jlитяtlого майданчl,tка
по пр. ГероТв Украiни, в pailoнi булинку 20 у l{eHTpalrbHoMy районi м. Миколасва>

ГIоlо,llIllii рс\,1онт()горо)(i lltr llptlcпeKt1 I{сtlгра,,tьномl,в
I

Ieн lrэiчtьttoMv oat:loHi лl- М IlKtl.ttасва

I

IeH-maitbHoMv пайонi

pat:toHi

м

Поточнttй ремонт дi!тячtlго il lrовtlго rtай-tанчику по

в1,,п.

Поточнtrй pe\toHT огорожj л1
LIeHmzLlbHoMv nar:ioHi

пл.

By,,il. Коло;rязнil:t

Поточний репlонт огорожi

10.,7,7

1,KpaiHtt.

Поточ

Архи,гектора CTaptlBaшt,

пr.,l

tlpocltcKry l{eHTpanbHoM1

в paliclHi бl,лrrнку, Nl l 62 у

Ilett t1,1albHollv Dайlонi м, MltKt,1-1ar ва

Потtlчtlltil per.|ol]T огоро7lii llt-. ltpilclleKtl, I{cHTpaпbttortr,в paГlolri бу,rIrнку Nll60 у
Т IeHпlalbtlollr, пайонi м. Mr.lKtl,,lac ва

l]азом

в},лtlчного освiтiiеtlня по By;t, По-пьська, вiд

Iltlс--I1,гtr J поточllого pe1,oнl\,\.!epc;i

вl,л, СrrбiрськоТло вул. Crl-пiKatHtli в rlKp, MaTBijBKa в I[снтраlыtоrtу районr

н

l-t

il

ре b.lollт дt,iтя

ч

ого i грового

м

айдан

ч tl

Поточ ний ремонт лllтя чого i грового майданч

и

rоВ Пiк МоНТАЖ

Лспiulев О.о,

Звернення громадJlн

Панчеttко Ф,Б

Звернення громадян
Зверненttя громадян

Со-л,гrrс

о.П.

Звернеttня громадяll

ку

б1.77 ФоП Ляшенко I.0-

M:r,liKiH о.В,

Звернення громадя}l

Kv

58.2з ФоП Ляшенко I.0

Малiкiн о.В,

Зверttення гроý{аjlян

(l,Б

Звернення гроý1&lян

Поточнлtй ремонт троryару
Поточ ний peivtoHT огороя<i

Мико"пасва

в районi б1,,,lинку Nл7 у

М l.tкttласва

Поrочнltii ремонl, огоро,кi

IoB рЕнтА_н

1

бr,,r 59а r, Ilet-t-tTallbHoMv nal''it,llli

бч;r, .1с r, llенrтальному oal'joHi rl, Мt-lкtlлас:ва
Поточtlt,ttj ремонттротуару ПГУ 20 1 I{ентрапьношtу paijoнi

50.00

з9.50 ТоВ Пiк МоНl'АЖ

Мtлкtlлаt,ва

lltl,tочнlrii ремо}]l,лlllяч(]Itr it,ptrBolo vаiлдаtlчttку,по просIIск,IJ, I'eptliB
rl. MrtKo_rtacBa>

Iов рЕнl,А_н

Поточний ремонт огорохti

бl.rиllк1 Nll58 у

llоrочнItii ремонт огоро,яti по вул, Ко,rо.lязtliйt в районi бlлинкl,Nл 5Б

20.00

ilt-

i

00.00 ТОts Форryнаirlвестбул

]j.99 Iов IliK МоIl'1'АЖ

t

Поточний ремонт огорожi

2].]6 тов

Поточний репtонт огоро;кi

't'оts lliK МоНТАЖ
]().llб

l'IiK

МоIlТАЖ

Паtlчеtlко

3олтис о.П.
Со"qтис о.П.

Солтис о.П.

Звернення громалян
Звернення громаlutн
Звернення гроN!адян

638.58 l
поточtiого реl\,lонц, ]\,ереж вуличного освlтлеl]ня

пr,

lз,69з

кп гдмБ

Моц,з С.В.

Звернення

з5,54l

кп гдмБ

Моп"з С.В,

Звернення громаlulн

21 88

l

кп ГдмБ

Моryз С.В.

Звернення гроiuалян

з 1.882

кп гдмБ

Моryз С.В.

Звернсння гро\lаjlян

зз,8l8

ФоП " Залiтко Вiталiй

Горбуров К.С.

Звернення гро]\rадян

з2,716

ФоП " Запiтко Вiталiii

Горбуров К-С.

Звернення

з2,716

ФоП " Залiтко BiTariй

гро]l,адян

l\ll.rrrr lаr,пя"
t it t l)оточноI,о peNloll,n \Iepc;li в)_пltчlI()t,о освi,l-;lсltttя tltr Br,_l. Ilt1,1boBa_ в ltKp
]\4zrrвilвка в llettr!агlbHollv tlaiioHi rt МиKt,l,itacBa

Пос_,lr

г\ \1cpe;li t]у,]}lчног,t,l освiтлення I]O в}]l, МагвiТвська.
\,1:t,гвiiвкавI-[ен,грапыttlпrl,раГrонi лt.Мttколасва"
вздов;tiбr,LtltlкiвNо,17-49вrlк;l

I'Ioc--ir

гtt l II()l,очного

ПOс,,ll llt

pe\lL]}J

поlочного peIlOll l\ \]cpcrl( I]уjItlч}lог<-l tlсвil-ленItя по Bylt. Ко"пгоспltа.
jttttlKiB Nll lБ-2Б в trKp, NlaTBiiBKa в I-(ентра_пьнtlлlу районi м. Млlкола€ва"

-]

вздов;к бr

l)a }()}l
<Ilоtочяttl:t peNlOHT з),п}lllкll гро\11l.]Lського l,раllспорD' по Br:l. очакiвськiй в раГtоtt
бу';rllнк1 Nл2.Г{ в мкр. BapBapiBKa !{снтраrыrого pailot;l,rl \4t,tKo_ilac,Ba>

поточ ного pe[,loHD, \lсреж вулич ного ocB!T-,lcH ня
поточ ного ремонт}

]!,ереж вуличного

поточ ного peNroHl), мсреж вулItчного освlт-пен ня

l02,997
I

iотtlч

tl ;t

й pcNtOHT ]\,

lllllxr

ll

ll()K I,роi\lалськог(l

l

1 }

j l

loK гро]\,адсь ког()

_Yr -1_]-А

)]},1l1BlaI)](_\i,o

ceK-Iop), по B1',l IlpIrBi:rbtta в paitotti

v Цci1-1rtLtl,tltlr:r pllitrtti rl. N4rlколirсв:t

Пtlrtlчllttiiре\lонтl,роl)а}-)\tl(\ts\.l

\1iгlко-'I'tlрнiвськавirб,8].rоб,79

1,

MttKtllac ва
IIetr llla:lbtltlllr,
llогочttlrii pc}loHT r-po,lJ'apy tiil'l'c1,'rliBcbKiй рtввltлчi вздtlвяi КttТвського u]осс у
I Iett l niulbtltlllv oaitoHi rl, Мt,tколаl Bit
0at]joHi r,l-

'I1,prrc-r,iB

Ilollчltttii pe\loHTlpo]),ap} IIо в\.,]
PcKtln lHa r l]ентоальноrtv DаГlонi rt,

вiдОдеськоttl

1-1locce.lo

в),-II

MltKo-1acBa
по B\-,L i]ece,,tttliiBcbKa в palitltii бl,r, L\!lЗ в rlKp,

Iltlгtrчнttit рсIlонттроц,аР\
BanBaniBKa Ile нrDа-,lыlого райоltr rt, I\4ltKo-racBa

Вiасl-tльович"

llо,t,оч tltt й pei\roHT з},п ll tloK гроl\lацськог()

Бернацький О,В, Звернення громалян

вiасильович"

l0

рсмонт троl),ару

l79.4l5

ФОП Озейчу,к С-М

Клtсельова

Поточнriй ремонт троlJару

l99,252

ФОП Озеirчук С,М

Ласурiя

Поточний ремонт ]роryару

l l6,25з

ФОП Озейчук С.М

Поточ

н trt:t

Поточнt.tй peNloHT троryару
Поr,оч нtлй реNtонт

l?о llapy

Поточний ремонт троryару

l99.2

j]

1,16,264
l

99,2з 3

гро}Iаляli

вiасильович"

транспорц,

99.J

разоу

Пtllrl,ttltlй pe\toHT lро1),ар\
бt

I

транспорry

кIlо-ltlчttltii pcNlo}lT зупIl}lкll I p(-\\t:],icbKOi,O транспорл llll Br;, ()чакiвськiГr в райоlri Il()rcч }l t.{ii pc\,lOtll з)
траllспорry
51,дttнкr -Nl 62 в iuкр. BapBaprBKa I[сн,rрапьного par"toн}, r1, МI,tколасва>
KIltll't].1ttttй ре\lон] з},пtlнк1,1 lр()\lil;iсьNого TpaHcпopIv tltr вt,л. Рекордtriй в paliorri
б1','rrrrlк1 -\l l2 в лlкр. BapBapiBKlr I{ct1,lpаlыto1,o pal:tottt, rt \!llKtl-rat,Ba>

освlт_пення

тов

о.В.

С.А

3верttення гро!lадяl{
3вернення гроN4аJUtн
3вернення гроNlадяl{

Горбуров К.С

Звернення

гроl\lадян

БIv{П [1iрапriла

Берначькиt:r О.В

Звернення

гроN,алян

тов рЕн,гА-н

Берначькrrir О.В

Зверненttя гроl!!адян

PEI]TA_H

l

Dit,}oi\t

покриття дороги приватного сектору по провулку Поточний ремонт дорiг
Као'сономч V LIeHTpa.llbHoMv Dайонi м. Миколасва"
Поточний peiltoнT дорожнього покриття приватного сеюору по в},л. Пiвнiчнiйt вiд Поточний ремонт лорiг
вул. Павла Ходченка до вул. Полярноi у Центральному районi м. Миколасва
"I Iоточнtлй peilloнT дороr{tнього

069.б5l
l99.5l з БМП

l9tt.600 ФоП Могила о.В.

ФоП

Поточний ремонт дороги прtJватного сектору по вул. l Госпiтальна вiд б,4б по
вул. I Екiпаяtнiй до б.4 ло вул. l Госпiтальнiй у Центральному районi м.Миколасва

[lоточний ремонт дорiг

Псlточниil ре\lоl1,1,лорогll прllватIlого ссктор}, псl B1,-r.ЗlcTpi,l:rir Bil вул.Бузькоi ло
Bl:l, Jlавла Хо,,tчснка l, I l.eHrlarbHoltу rlairoHi пл.Мико-,lаr:ва
Поточний ремонт дороги прtlватного сектору по вул.Бокова вiд вул.БузькоТ до
вчл.павла Холченка v ЦентDальномч Dайонi м.миколаева
Поточний ремонт дороги приsатного сектору по вул,Тлtмiрязсва вiд буд.N97 до
вчл.силiкатноi y Центраqьномч Dайонi м.миколасва
Поrочниl'i pci\lOHT лOрогlt прllваlljоIо секl,ор} tio Br,:l,ClloB янськiЙ вiл бу.r.Nл2ло
бr,r М,48 v I Iснmяпьноплr,пайоltiм Мllколаr,ва
Поточний ремонт дороги прива1,1iого секlору по вул.Сергiя Цвстка вiд
вч-п-LIiлинноi .lo вr,-q,СофiТвськоТ v l1енmапьноtvл, оаГлонiлt-Миколасва
lltlгtlчtiиlj peIto,1T jiорогil Ilр}tватног() сскт()р), llo Br,;1.1'at arpiHa Bi,r бу,л._Nч55 ло
бr,r.55/l r IlcHma-,lbHorll пайонi irt,N4llKo,lacBa
Послугtr з поточного реý|он,ry на об'ск,гi: "Ilоr,очниl'i peNloHT лорогtl llрlлватного
секl,ор}, по B1,-r,lС)С.rrобrдська вiд [{снтрtt_пьного проспекr} ло ву,-п,Степовоi у
l Iеlrlпяпlнплrv пяйпнi lt I\,4rrкппасва"
Послt,г1,1 з поточll0го pe}tоtlI} tla об'ск,тi, "Пtl,t-очнtrir pcLoHT доl)оtrl прrlват}]ого
секIорч ltt,l B\,:l.CretloBa вiл буб.Nл23 ,ro вl,л,l0Слобi;rська 1, l{eHTpanbHoMy parioHi

Ilо-t,очttиiл репrонт лорi г

l

99.886

Пtlточнtlй ремонт лорi

l

87,884

l

99.892

l

Ilоточний ремонт лорiг

|92,,79]'

Потсlчний ремонт лорil

l

76.096

l

99.872

[Iоточ ний ремонт дорir,

ПоточнI,tй ремонт лорil,

l85.25l
l85.85l

rr l\,4rlипзqсоя"

Послугlt з поточ

ljо го

ре!lо}п\, ia об'ск,l i: " l lотсlч н tt ii pcill()HT ],lopO гrl пр lI вагllого
Bi,l бчл,Nл8З до б}л, lr+9 1, I{ettтpalbHoMy paliclHi :rr.
t

I

l

Поточний ремонт дороги приватного сектору по вул. Гречl.ttlltlикова вiд вул.
КонопатноI lo Bl,r Капазiна v Ilеttmапьномч nalioHi м- Мrtкопасва"
:"Поточниit ремонт дорожного покрllття по вул.Пiшанiйr вiл бул.Nл4З ло
вчл.Маяковського бчл,Ng l 23 r, Uенmа.rьномч пайlонi пл.Миколасва"
ПоточнrlГ.t рс\lонтдороj*itlого покрllття по в},-,l.Пiшанiii Bi:r бl;r,Nл9ло бул.Nл67 у

Ilоточ нийt ремонт лорi г

l77,1зl

Поточний ремонт лорiг

l

Поточний ремонт лорiг

пrlr \.'lятпiiргrкя rl IIr,шmлrrнпrrrr пяйпцi tt l\,4trкпlягяя

Алiк

ФоП Сiпrонян Алiк
ФОП Сiмонян А-пiк

ФоIl Сiмонян Алiк
dlоп Сiьrонян Алiк
ФоП

Сiплонян

Алiк

ФОП Сiшrонян Алiк

О.В

Звернення гроl!1адян

Берначький О.В

Звернення громадян

Моryз С.В.

Звернсння громадян

Ласурiя С.А.

Звернення громадян

,Ilасl,рiя С,А,

Звсрнення гро]!,iцян

Лспiшев о.о.

Звернення гроN,адян

Бернаuькийt

ФоIl Сiмоняrl Алiк
Андрейчук В.Ю. Зверпенttя громадrlн

ФоП Сiпrоняrr Апiк
Андрейчук В,К), Зверtlення гроýtалян
А-пiк

ФОП Сiмонян А-пiк

7.590 KI1 Э.пу автолорiг

Лспiшев о.о.

Звсрtlення громадян

Андрсйчук В.Ю,

Звернення громадян

Лспiшев о.о.

Звернення

гроNладян

б 1.565

КП Элу автолорiг

Лспiшев

о.о.

3вернення гроN,tадян

99.529

Фоп Сiлlонян Алiк

Лспiшев о.о.

Звернення громадян

Моryз С.В.

Звсрнення

l l6.18з ФоП Сiпrонян Алiк

Мотlз С.В-

Звернення громадян

8з.295 ФоП Сiпrонян Алiк

Мотvз С-В.

Звсрнення гроN,|аjцн

Алiк

Моryз С.В.

Звернеlrlrя Фоi\lадяl{

Цеtt lтla,tbHortl, t-.аГлонi rl. Ml.tKo,racBa"

Поtочtlttii pc\!oll! ,]оро7(l{ог0 Itокр}lггя по в1,-r.Ссlфiiвськiii Bi.L б1,,l.Nл2ло б1,.r,Nл8 v I ]оточнltй ремонт дорiI,
Т Ierrmя п l.trrrrrr, пяiirrцi tl l\4rt копяr'нл"
"Гlоточниii pa\l()liT
Itрllватного секrор}, псt Bl:t, Маршtа:rа ЧуГtкова вiл бу,r, Поточний ремонт лорiг
"10pOI,1l
Ng49 до бr,д. Nl5 l v ЦенlDальномч pailoHi lt. MtlKo-itacBa"
Поточниii pc\l()1ll, ,lорогl.i прtlватнL]l,о ссктор\,по Br;t. ] Iliutattir вiд вул. Верхttя;ttl l'lоточний ремонт лорiг

БcpHarrbKllli ().I3, Звернення громадlн

92"790

N.4rrкппяr,пя"

Звернення гроi\{адян

Звернення гро]\lадян

ФоП Сiпrонян

Iоточниir ремонт лорiг

сек-гору Iltl B1,:r,Co{liTBcbKil:i

Сiплоlrяrr

о.В.

l96.Зzl7

Поточний ремонт лорiг

llо,гоч ниlYt peivloHT лорi г

KHce.ltboBa

Пiparri,rul

l

55,з90

Ф(lП Литвlлненко

A-,tiHa

олегiвна

громаjцн

Гiоточнийt репlонт lopil
Iitlrочниit pc\lt)Hl лороI l] llрllвzlтнOго ceK,Iop), по в1,,п, Ma,l,Br'iBcbKa вiл в1,-л, l
Пiшаttа лt-. бл:. -Nl 57 v lleHmaпbltorlv Dайонi Nl, It4ttKtr-larBa
Пtlточниt:i ре\lоlll,-lорогIl прtl,]а,1,1lого сек,гор! lltl Br,-t, Верхltя Bi_r ву,л, Ctt.lliKa,гtta,rc Ilоточний ремонт дорiг
бл r itI,, 79 \ l lt ll]na пьн()Nlч nal'itltli bl MrtKtl-,rac ва
Поточttийt ремонт дорiг
l ltlrочнttit pc\I()lLI д()роrl(llього пOкрll ггя прtlваl,tlого ccK,0,0pv rro By:r, JIicoBiГl вiл
бл,,r. Ng5.ro бlr, Nl258 пt,l B1,:t, Crt_riKaTrriй 1 l{errlpalbHoiuy,paйtlHi rt. Микt,l.;lасва

l.t2.00.1

l l8.699 ФоIl Сiплоняrr Алiк

Моryз С.В.

Звернення

lltlttlчttий pe\1olll лорожньtlItl Ilокр}lття прtlТзjlr ltpt.tBaTl{()г() ссктор\, вiл
}i tltl вул, Лiсовiiл ло б1,,r. Лл79 Iltr вl,л. Всрхttя 1, I{еtпрапыlоltr,раiiонt шt.

l21.89j ФоIl Сiпrоняrr A;iK

Моryз С.В.

Звернення гро}tадян

Ласурiя С.А.

Звернення громадян

б1,_л.

Ллl7

llоточнtlt',i pe\loн,l,iopo;{(HoIo llокрlll1,я tlр}lватllого сектор} llo Br,,lt-[JoBopociilcbKa
l, I Iсtlmiш ьноллr, nai-ltrн i шt, М rl Kcl,,tасва

разо]l,l

l

Iо,rочниii ремонт лорiI,

Ilо,гочнIлйt ремонт дорiI,

ФоП

Сiплонян

20л990 ФОП Озеirчу,к

3 429.042

гро\!адян

l76,54з

II.паttування земельного полотна

Планування земелЪного полотна

ФОП Озей9к Сергiй
миколасвич

l 76,543

ра]ом
ltt)-гtlчний pe]!loHT лавок

1,а

поточний peNroнl -павок та урн

урн

необхiднiсть здiйснення

,14,30l ТОВ Укрфорпrлон

поточного ремлtIту по
вул. Соборна

44,30l

ра]ом
I)ol,pcMoHT N,аl'iданч.,:l-,lя

lбору,ТПВ ву-л.В,i!{сlрська в p-rri б,20З1 l{eHTp.p-Hi

коласва
по,l,.ремонт маЙданч.для збору ТПВпо вул.Громадянська в p-Hi б.7 у Щентр.р-нi

поточ нtiй peNtoHT майданч

и Ki

в д-ля збор1,'ГП

пл, lv{ Il

пот,ремонт майданч.д,lя збору ТПВпо вул.Шне€рсона

в p-Hi б.

l7 у

I-{eHTp,p-Hi

rt I\,4икппясвя
Il()] Dci!!oHT N|аi{данч,Jlя збору 1-IIВпо ву,л.Гроrlа.tяtlсLка рiг вl,л.Ilоrьолtкiнська r
llcrl rn.n-Hi rt,MttKo.,lal ва

пот,ремонт маЙданч.дпя збору ТПВпо вул.Шевченка рiг вул.Московська у

Ценm.о-нi м.Миколасва
IIoI.pe]\roHT \IаI'iланч,jlj]я lбор.1

r l IcHm.n-Hi

поточ ний peпloltT майданч

l-t

Ki

в

l

м lvlиrппягпя

lt,MltKo.1acBlt

l]ol,.pel\loнT ]\.,аl'iданч..il,ilя

ТПВllо

B1,1t,Ma,:a \1tl1-,gl,ra ilil,B1,.п.CeBacToI]o,1bcbKa

lборl, '['liВпо вул.Обереl

lt, М ttко-пасва

tlBa_Cl.6 1, i {eHTp,p-Hi

пот,реlllонт майданч,дlя збору ТПВпо

ПГУ

пот.ремонт майданч.дпя збору ТПВпо

ПГУ бу,r.20 у I leHTp.p-Hi м.Млtколасва

"По,гочнлtй peilloнT ,uа,:lданчtlка rlля збору

бу,л.

lб у I{eHTp,p-Hi :t,t.Миколасва

ТПВ за а:tрссою: вул. з-я Слобiдська,
"

бчл. 54 v ЦентDальноtчtч райIонi tlt. Миколасва
Поточний ремонт майданч}lка д,lя збору ТПВ за
бчд- 56-А v Llенmальноi\lч DaI:loHi м. Миколасва
I]lllr1,1llltii pc]\t()HT Ilaii.ta}{,IIlKll лj]я зборl,ТilI} tll
д r tiснmа-пыltlrlv DaiitlHi rl. N,lttKo-racBa"
Поточний ремонт майланчtlка д,lя збору ТПВ за
v IIенmальномч пайонi lvt, Миколасва"
]о-t,очниt'i per.oHT Ilаilла11.1llка лпя збору TlIB Ja

лlя

збор1, ТП

В

l0,7l

В

l0,7lб

поточни[", peirtoHT майданчllкiв для зборч Ti IB

l0,7lб

поточний ремонт Nlайданчикiв дrя збору ТПВ

l4,7l0

поточний pertoHT плаirданчllкiв дпя збору TIIB

29.028

поточний реlloHT лtайданчl.tкiв д,lя збору

-ГI

поточнийt ремон1 маIiданчикiв дгlя збору

ТПВ

дlя

поточнl.tй ремонт ivаriланчикiв

поточнил] реNrонт Lайданчикiв для

збор_""

iB

19

зборl,ТПВ

поточнtlй peýtoнT майданчикiв дпя зборl,ТПВ

миколасвич
ФОП Озелiчl,к Сергiй
Nz{rrкппягпrrц

ФОП Озелiчl,к Сергiйt
миколасвич
ФОП Озейчук Сергiй
миколаевич

i5.з57 ТОВ Укрфорrr:кlrr

Панченко Ф.Ij

Зверttення гро\lадян

21.50з

Паttчеttко (l.Б.

Звернення гроl{адян

l0.250 ФОП Озейчу,к

Казакова Т.В,

Зверненtrя I,po\l&UlH

з,704 ФОП Озеi:чi,к

Казакова T,I],

Звернсння громадян

ТОВ YKp(xlprr.rolr

ТПВ

[lоточниtj ремонт ма["tданчrlка пiд контеГ,tнери ,uя збсlру ТПВ в районi бl,лннку,
в IIенm.районi м.МI,tко-пасва

7

поточни й ре\,Iон-t l\lайдаttч tlKi в

дrя

збор1,

,,71,7

В

l].07(]

TllB

l6.978

поточниr] ремонт майданчtлкiв для зборi,ТПВ

ТПВ

d5,з78

'l-,

к

Казirкlrва

ФОП Озейчl

к

Казакова Т.В.

3вернення гроNlадян

ФоП озей,rr

к

Казакова Т.В.

3вернення гроlllадян

орбуров К.С

Зверltеttня гро!,адян

о,о.

3вернення гро]\tадян

Лспirrlев (),О

3вернення громадян

ФОП

Бровчеllко

С.О

l5,з78 ФОП Брсlвчсrrко С.О

Nq4-B по вчл.Аох.Стапова

Звернення громадян

Звернення громадlн

адресою: вул. Чкалова, бул. l l0-Б поточний ремонт майданчикiв дrя збору

поточний peмoнT Nrаr"tданчикiв для збору

фiлевськиit Р.М, Звернення ФоN,аlин

Панченко Ф.Б,

l4.082 ФОI1 Озсiiч1

в для зборr, ТП

ФОП Бровчснко С,О

Пспiшев

В.

25 ,128

Dа iO}1

п/

Перrrlий заступник r,олоtsи адN,liнiстрацiТ

(lц

Prбeltb 0("/л

-i;],',"Ъ"-]\'р*:
N

тел.)

з7 56 12
з7 56 7з

Звернення громаllян

5.з57 ТОВ YKpt|loprl.KlH

ТПВ

ч tt Ki

Таранова С.В,

гро]!,адян

Звернення гроNIа]UIн

поточниГл pertoHT майданчикiв для збору

a],lpcc()lo: вул. Чкалова. б1_1- l I2 у поточ Htrl'i реllонт \rаr"Iлаli

Звернсння

Звернення гроl!!адян

ФОП ОзеIiчl,к

l

Чкаttlва. бr,.r l i()-

о.П

ФОП Озейrчук

ТПВ

il.Ii-rcc()lo. B1,-r.

Соптис

Таранова С-В.

I

TIIB

77

ФОП Озейчlк Сергiri

поточнl.tйt pej\toнT Niайданчикiв для збору

адресою: вул. 3-я Слобiдська

Ietlma,lbHoMv оаГrонi у. Мrtко,пасва
потсlчниt-л ремонт маtiданчttка пiд контейнери ,rrя збtlру Тпв в районi б1,.trlнку
Nl2 по вчлицi Набережна ч I iентрально!лч районi lt, Миколасва"
Поточниil репtонт маriданчика пiд контеГлнер},l дIlя збору ТПВ в районi бу;rинку
Nц;l-г по вчл.Апх-Стапова в [_lенm.Dайонi м.Миксlласва

Влtконавець (прiзвише.

б

о.В,Косьянов
)

Звернення

гроN!адян

lнформаuiя про виконання капiтальнlлх peMoltTiB, будiвництва, реконструкцii',
реставрацiТдорiг, внутрiшньоквартальпих проiЪдiв, дахiв, булiвель i спорул та iH. за 2018
Адriпi.rрuцi" Ц""rр-опо.о рuйо"у M"*oruT"""noT
"i"o*oi рuд"
(головний ро
}tK бюд )+(сl них KoпITlB
Сума, тис, грн,
(з трьома
дес,знаками)
Назва об'скту

Вили робiт

капiтальний ремонт асфатьтового покриття прибудинкових
в Hl,Tpi ш н ьоквартал ьн их п
роiзлi в вул - Вел ика
Морська, 5A,l7A

територi й та

проектно-кошторисна

й реллонт асфальтового покриття прибчдинкових
Bttv t рiшн ьоквартал ьни\ l lроlз.tiв
в1,-п.Чкапова.lJ2
)

(ри (lpiii r
I

I

ПК!

технагляд

l0.6з7
652,002

проектно-кошторисна
докчментаuiя
экпертиза ПК,Щ

75,000

.tвторський нагляд

2,484

технагляд

l t,278

територi й та вну,грiшньоквартал

ьн

и\ п роiзлiв вул,

Ч

тсриторi й r а BH),tpi

Пр.Ilентрральний,

ш
l

покриття

прибудинкових

ньоквартал ьн их проiз:i в вул,

З9

Фiлевський Р,М
5о.984

ФОП "!ейнеко Олена
Ссргiiвна"

4,487

ФО[I I{арюк C.I

ФОП "!ейнеко Олена

рмонт

калова. 62 локчментяrliq

экспертиза

ПК!

Звернення громадян

ФОП !ейнско I.B
ФОП Литвинснко Алiна
Элегiвна
ФОП Чулаков l.B

з.240

технаглял

ню асфа_льтового

87 580

казакова Т.в

гроN{а.:lя li

тов APXсlTI(4l4325dl)

l5,9зз

:вторськлtй нагляд

вlдновлен

606.8 38

Звернення

ФОП Литвиненко Алiна
Олегiвна

автOрськии нагляд

проектно_кошторисна

прибудинкових

5,702

Горбуров К.С

ФОП Ilарюк С,В.

,],ехнагляд

Капiтальний
покриття

68

Капiтальний ремонт

доржнього покриття
п роектно_кошторисна
внутрiшньоквартального прiзлу взаовж бlиинкiв JФЗ, З-А по локушtентацiя, експертиза
вул, Соборнiй та будинку Nо65 по вул. Велика Морська у
IJентпальномч пайонi м Мlикппяспя"
вiлнов-пен н кl эс(lап ьтtlвого покрипя поибуди t-t кових
проектно_кошторисна
теритtlрi ii та BHvTpi ttl н boKBap,I а_] ы{ и \ tlрtllзлi в вул Ч капова_
докчментацiя
58.60
експертиза [IK!

ю асфапьтового

Пiдстава вкJIючення
о'скry до перелiку

тов лрхсl1-I
5.702
2,1

кап iтальний ремонт

н

!елутат

75.000

авторський нагляд

Капiтапьнлtй peltotlT

вlдновлен

Виконавець робiт/послуг
(пiдрядник)

lокументачiя
екпертиза

Katt lTzutbH и

Виконано

Таранова С,В.

Сергiiвна"

966,з0 l

ФоIl " Лiтвiненнко Алitlа

67.542

олегiвна"
ФОП "lJeliHoKo

О-пена

СсргiIвна"
5,8i l
5,400

21,107

Капiтальний ремонт

l 2jз,.190

проектно-кошторисна
докчментаuiя
експертиза ПК.Щ

64,з9|

евторський нагля,l

].llб

Таранова

С.В

Звернення

гроNlадян

DОП Ilарюк C,l
ФОП Марушенко Алiна
Аптавазлiвна

ФОI] "Лсйнеко Олена
Сергriвна"

5,702
Таранова С В

Звернення гро]\1адян

Капiтмьний ремонт

850,63l

проектно-кошторисна

75,000

"ir-И"о"r"""Оасфальтовогопокриттяприбудинкових
та внутрiшrньоквартальних проiзлiв вул, Безiменна,
територiй
99, l0l

покчменташiя
експертиза

ПКfl

ФоII

.],547

тсхнагляд

ФОП Дейнеко [, В
ФОП Марущенко Алiна

7,84l

959"884

Капiтальн ий ремонт дорожнього покриття
52 по пр
внутрiшньокваРтtillьного проiзду вздовж булинку ЛЬl
пл,

Миколасва"

гроN{адян

Кисельова О,В.

Звернення

Апанасенко В.В

Звернення гро]\|адян

Артавазлiвна

попередня оплата за

Капiтальний peNloHT доро;фi}l ього llокри гтя
внутриuIньквартtшьного ltроiз;riв по вул,Нiко-rьська,9,9-А у
pailoHi rl,M иколасва
I {ентральному

Алiна

ТОВ APXCITI

5.702
l

мятепiапи)
оплата сертифiкатiв

" JIiTBirreHHKo

Олегi вна"

авторський нагляд
Капiтальний ремонт(
l

I-tентральний у Центральному районi

ФОП [{арюк C.l

l4,86l

],ех]tагляд

УК у м,Миколаtв

05

8,1

22012504

згiдно ПКМУ вiд lЗ 04 l l
Л,]46l

проектно-кошторисна
локчментацiя
экспертиза 11К,Щ

ФОП Чуrаков LB

91.4l2
6,609

Солтис

о.П

Звернення гро]\{адян

авторський нагляд
технагляд
Капiтальний ремонт

Поaля" з розробки проектно'i док-та прох, експерт,про€ктноl
ього покриття
,roKyMeHTauiT по об'скlУ Кап,ремонт дорожн
по
внутрiшньоквартвльного проiзлу вiд б,l8 до б,18-а
lleHTpa,rbHoMy районi м, М и коласва
вул,Нiкольська

проектно-кошторисна

лопментацiя
експертиза IlК,Щ

5.867

лвторський наглял

l

техIIагляд

Капiта,rьний репtонт
ього покриття
внррiшньоквартального проiзду вздовж були н ку Nl8
Шевченка у I{ентральному районi м, Миколасва"

"Капiтмьний

peN,loHT дорожн

проектно-кошторисна

l

по вул

покчменташiя

експертиза

ПКfl

lвторський наг.;tяд
,ляд
{апiтальний ремонт

й peNloHT дорожнього покриття
по вул
внl.трiшньокваРтмы{огО проiзлу взловж булинку Nч89

"Капiтальн

и

Безiменна у Щентрапьному районi м, Миколасва"

проектно-кошторисна
-л-,л.--mrrig

Апанасенко В,В-

0,800

2|,426

rzялчР;.j"хнlценко
5,702

6,658
з16,619

'

авторськиi,i нагля.л

4,26з

проекl,но-кошторисна

локчментацiя
экспертиза ПК!,

l'apaHoBa

l0,800

],,78l

Iехнагляд

Алiна

DОП Чулаков l.B

j0, l 83

,s/,

,7,019

.1 l

Звернення гроi\,lадян

ФОП Дейнеко L В.

експертиза ПКЩ

Капiтшtьний pellottT
Капiтальний peN{oHT дорожного покриття
l6,1 l8
вну,Фlшньоквартtulьного про'iзлу вздовж бу,rинкrв Nsl
по вул,Чкалова у l{ентральному районi м,Миколасва

Ф()[l Ччдаков

82 2,1б

4,90l

69.1 9 l

С.В

Звернення громадян

DОП Лейнско l. В
ФОП Сипrонян Сергlй

ФоП Ваховський М,оКисельова о.В.

Звернення

гроl\{адян

ФОП Лейнеко l. В

ФОП Марушrенко Алiна

ФОlI

Ч1,;rаков

5,867

казакова Т.в

Звернення громадяt|

авторський ttагляд
гехнагляд

Капiтальний peMotlT
Капiтальний peNloHT дорожного покриття
по
внутрiшньокваРтаJlьногО проIзду вздовж булинку Nч2
вул.,Щекабрнстiв у Центральному районi м,Миколасва

проектно-кошторисна

бl,64l

ФОП Чулаков LB

,лwменmttiя

експертиза

ПК!

авторський нагляjt

5,702

Фiлевський Р М

Звернення

громадяl{

технагляд
Капiтальний
"Капiтальний ремонт дорожнього покриття
внутрiшньоквартального проrзлу взловж булинку Лэ5 по вул
Потьомкiнськiй у Ilентральному районi м, Миколасва

pet loHT

проектно-кошторисна
докyментацiя
экспертиза ПК.Щ

40,459

ФоIl I]аховський М о

7,78 l

авторський нагляд

Апанасенко В,В

Звернення громадян

Апанасенко В

[]

Звернення громадян

Апанасенко В,В

Звернення громадян

технагляд
Капiтальний ремонт
проектно-кошторисна

"Капiтальни й

ре]\{онт дорожн ього покриття
внррiшньоквартального проiзлу вздовж булинкiв Nч2

l

56,600

ФОII Чулаков LB,

по вул докчментацiя

!екабристiв у I {ентфrьному районi м. Миколасва"

экспертиза

ПК!

]вторськии

I{агляд

7,78l

технагляд
Капiтальний ремонт
проектно-кошторисна

24,98j

лпиvмецтяrriо

Шевченка у l-{ентральнопrу районi
20l 9

N{,

Миколасва" перенос на

экспертиза

TOI] Лориндустрия

ПКfl

авторськии наглял
технагляд
Капiтапьний ремонт
проектно-кошторисна

"Кап iтальни й peNroHT дорожнього покри,l-тя
внугрiшньокварта;lьноI,о tlроТзду вздовж будинкчNл94 по
п

роспекry lJc,l;r,pan

bll

tlllt, та

б1,,rи ку

М

l

7

ло вlт, I llжeHepHa

94,517

ТОВ !ориндустрия

докyментацiя
экспертиза ПК/{

1,

I{eHTpa-rbHollv районi лl. Миколасва"

'Гаранова

лвторський нагляд

С.В

Звернення

гроNlадян

JBepHe

гроill

технагляд
Капiтальний ремонт
"Капiтапьн

й pe]\loHT дорожн ього покриття
внlтрiшньоквартаJ] ьного проiзду вздовж будин KiB
и

Ng l

9,2

l

проектно-кошторис}lа

по

вул.Адмiра,rьська у Центральному районi м, Миколасва"

экспертиза

ПК!

:lвторськии

нагляд

91,948

'I'OB

l]ориндустрия
Горбуров К.С

технагляд
Капiтапьний perttrHT
8 79t,9rl2
Капiта_льний pe\loнT дороги приватного сектору вул
Майстерська вiл вул. 3 Воснна до вул, б Воснна у
I_{ентральнолrу районi м, Миколасва

проектно-кошторис}{а
лпwмечm

l

60,508

експертиза ПК.Щ

ФоП "Ваховський
максим олегович"

riq

6,087

Со-lтис

авторськии нагляд

О,П

Звернення гроNrадян

технагляд

Капiтмьний pertoHT
Капiтальний peIloHT дороги приватного сектору по вул. 6
Военна вiд вул, l Екiпажна до вул. Котельна у L"[ен,тральному
районi м, Мllколасва

проектllо-коIIIторисIiа
дtlKvlleHTatti

экспертиза
,Iex

60.508

ПКfl

ФоП "Ваховський
MaKctlM олегович'

я

6.о87

нагляд

Солтис о,П

Звернення

гроN,lадян

Берначький О.В

Звернення

гроN|мян

авторськии нагляд
Каttiтапыtий peNjoHT дороги приватного сектору по
вчл,Рекор:tна Bil бу;t, l лсl B1,-l Уро;ttайна у Центраrlьноrt1,

районiм, Мtlколасва

Капiтальний ремонт
просктно-кошторtlс на
експертиза
технагляд

Пкд

9

l.з92

ФОП "Ваховський
максим олегович'

1.952
.12,840

ФОП I{арюк Свiтлана
Rополимипiяня

авторський наtляд

8.1

2 474,з|5

Капiтальний ремонт
капiта,rьний ре}lонт дороги приватного сектору по вул
Захiдна у [{eHTpa,rbHoM1l районi м, Мико"ласва

Капiтаqьний peN{oHT дороги приватного сектору по пров,
Рейдовий у Центральноь{у районi м. Миколасва

Капiта-rьниЙ peNloHT дороги приватного сектор), по вул
Словянська вiлбул. Nэ55 до пров, Вiйськового у
L{ентральному районi м, Миколасва

00

95.657

экспертиза [IКД

9.08l
5

авторський нагляд

l

1

.245

0.800

Капiтальний ремонт

3 0 I з.829

проектно-кошторисна

65,5l1

5l]

15

авторський нагляд

3.240

865,285

проектно-кошторисна

9з,з50

ПКfl

Капiтальний ремонт(

ПКМУ вiд lЗ 04,l

оплаr,а серrифiкатiв
згiлно ПКN{У вiд l3,04,1 l

05

" JliTBiHeHHKo

Звернення громадян

Алiна

ФоП Ваховський М.О.

проектно-кошторисна

оп;lаl,а серr,lrфiкаr iB
згiдlrо llKMY вiд lЗ,О;1,1l

УК у lI.Миколаiв

Ласурiя С.А.

Звернення

громадяIl

/

220 l 2500

8.1

05

Mа,niKiH

УК у лr,МиколаIв

/

УК у м,Миколаiв

/

220 l 2500
8,1

05

8,1

05

УК у л:,МиколаIв

/

05

УК у rr Миколаiв

/

220 l 25сс

Звернення громадян

Панченко Ф.Б.

Звернення громадян

о.о.

Звернення грмадян

о,в

Звернення

гроt!,1адян

Панченко Ф.Б

Звернення

l,роNIадян

кисельова

220 l 2500

8,1

о-В

Лспiшев

220 l 2500

]

оrlлата сертифiкатiв

йпiтальний peмoнT дороги приватного сектору по пров,2
Пiвн iчнiй I-{eHTpaJlbнoMy районi

о,В

\"l.r:liKiH

опегiвна"

ФО1l Сиrlонян Сергiй

]

вiд вул. 2 Екiпажна до вул, Константинiвська у приватнолtу
аритппi I Iентпяпкного пайонч м,Миколасва
капiтальний ремонт дорги приватного сектору по вул
Вишнева у I_{ентральному районi м.Миколасва
коласва

ФоtI

2 597,16з

8,1

згlдно ПК]\4У вiд lЗ,04, 1I

м, Ми

I-|арюк Свiтлана
вопопимипiвна
ФОП "!ейнеко Ол9на

ФОtl [ейнеко l. В
ФоI] Ваховський М.о

j.75 8

l

оп,rаrа серr,ифiкатiв
згlдно ГIКI\4У вiд l],04,l l

l\]ilJ^

ФОП

Артава,],,lоtsич

оtlлата cepr ифiкатiв

MlJr\

Звернення громадян

ФОП "flейнеко Олена

9,1 80

попередня оплата за

Капir,а:rьного pellol{ly лороги приваlного ceкlopv llo By,jl,
I{iлиrlна вiд буд, ЛсЗ5 ло вl,л. Сергiя [{всгка r,l]ентральному
пяй,rнi лr ]\,4икоrlгва
Капiтальний реNlонтдорожнього покритгя по вул. l0 Воснна

Ласурiя С,А

8,45 l
4

}вторський наt,ля,f

Ml:16

[ван

вiктооович
ФоП "Ваховський
максим Олегович"
DОП Антонян Михайло

iq

технагляд

капiтальний ремонт дороги приватного сек]ору по
прв.Чумацькому у Ц p-Hi

ФОП Дейнеко

Сеогiiвна"

Капiтапьний ремонт

згiдно
N946l

ФоП "Ваховський

5.952

технагляд

експертиза

Михайлсl

Сергiiвна"

Пкд

r

днтонян

максиrt Олегович"

текнагляд

.л-,-..-яr

\lяксим опегович"

ФоГ]

сепгiiiович

проектно-кошторисна
,п..r"rентяrriя

експертиза

ФоП "Ваховський

]

ппкvментя

ll

б

l.з5lJ

ФОII Чулаков LB,

iя

технагля-tr

5,70z
l4,382

авторськиi.i наглял

l0.800

експертиза ПК.Щ

Калiта,,tьtlиii pcllollT(
полсрсillя опла],а ]а

89 l ,з06

ФОП Лейнеко l. В
ФОП Чу.лаков l,B

ФОП Марушенко А.пiна
ApTaBaз,rrBHa

Берначький () В

Звернення гроil{адян

Капiтальни й ремонт дорожнього покриття при ва1ного сектору проектно-кошторисна
лпкwментяtliя
по вул.Шевченка вiд вул,Мала Морська ло вул Громадянська
экспертиза Пк/l
у I {ентрапьноллу районi м,МиколаIва

68.877

ФОП "!ейнеко Олена
СергiТвна"

6,256

Таранова

технагляд

С.В

Звернення громадян

лвторський наглял
"Капiтал

й реNrонт дорожнього покриття при ватного
сектору по вул l Екiпажна вiд вул. Гречишникова до вул
ьн и

Военна у llенr,ральному районi м, Миколасва"

Капiтальний ремонт
проектно-кошторисна
докwtентацiя
експертиза ПКfl

61,94]
5"702

авторський наглял

l

тех на гл яд

l3,897

Капiтальний ремонт

0,800

861.0l5

ФОП !ейнеко l, В,
ФоП Литвиненко Алiна
Jпегiqця

9,7,4з2

ФОП Чулаков

"Капiтальний ремонт дорожнього покриття приватного
проектно_кошторисна
сектору по вул, 9Воснна вiд вул 2Екiпажна до вул, Теслярська документацiя
експертиза ПК!
у Центра_,rьноьrу районi м, Миколасва"

"Капiтальний ремонт дорожнього покриття приватного
сектору по пров Енryзiастiв у Ilентрапьному районi м.
Миколасва" (!епi,татскi кошти 40 000 грн,)частково)

ФОП Чуааков LB

7,1

Солтис о.П.

Звернення громадян

Кисельова о,В.

Звернення громадян

MMiKiH о,В

Звернення громадячн

Бернацький О_В.

Звернення громадян

Кисельова о.В.

Звернення гроl\rадя

I_B.

0з

технагляд

30"946

ФОП Дейнеко

I_

авторський нагляд

l

0,800

ФОП Чулаков

I_B.

Капiтальний ремонт

l906,659

проектно-кошторисна

50,з07

В.

ФОП Симонян Сергiй
Артаваздович
ФОП Чулаков LB

локчментаrriя
экспертиза

7,78l

ПК7Щ

1вторський нагляд
технагляд
Капiтальний рлrонт
Капiтальний ре\tонтдорожного покриття приватного сектору
по вул.Свiтанкова у I_{ентральному районi м.Миколасва

проектно-кошторис}]а

87.074

l

ФОП Чулаков [,В

докчментацiя
экспертиза

ПКfl

\2,9|2

lвторський нагля,t
технагляд
Каltiтшlьний peMottT
Капiтальний ремонт дороги приватноI о сектору пtl проiзл1
lнryльськопrу у Центральному районi rr Миколасва

проектно_кошторисна

71.|49

ФОП Ваховський М_о

цокчмьнташiя

экспертиза

ПК!

9,240

tвторськии наглял

н

tехнаI]lяд

Капiтапьний pelroHT
Кап iтал ьн

и

й ре}rонт доржнього покриття при ватного сектору

по вул,Врохtайна вiл вул.Очакiвська ло пров.Очакiвський у
I_{ентрапыtомч районi Nt.Миколасва

проектно-кошторисна
документацiя
експертиза ПК!

lз2.057

ФОIl Чулаков LB.

l0,285

авторськи й нагляд
тех

"Капiтшьltий

pcNlo}]T дорожн bol,o j]оNри ггя I1р}lватllогtl

сектор} llo ву,;l 'I'paBHeBa у ЦснтрiL]ьно\lу par"toHi rl.
Миколасва"

н

Берначький О В,

Jвернення

гроNl

Берначький О,В

Звернення

гроN{адян

агл яд

Капiтальний ремонт
проектно-кошторисна

77.85

i

ФОП Чулаков LB

документацiя
ексttертиза

ПКfl

8"3

авторськtlй нагляд

l

технагляд

11

Капir,а.чьний peltoHT

85

0,800

l17

l 348.697

Ф()lll{сйнекоI В
ФОП Марущенко Алiна
Артавазлiвна

Капiтальний pei,oнT дороги приватного сектору по вул
Ходченко вiд вуrl, О- Матросова до вул, Пiвнiчноi у
LLeHтрмьному районi м, Микопасва"

хроектно-кошторис на
т lя
экспертиза ПК!
звторськи й нагляд
тех

н

pet\|oнT дороги приватного сектору по

вул 2

Пlщана вiд буд. Nс24 до буд_ Nя42 у Центральному районi м,

Миколасва"

булiвельна коrtпанiя
9.902

"ApxCiTi"

74,400

ТОВ !оринлустрия

Берначький О.В

3вернення грома_ilян

агл яд

Капiтальний ремонт

"Капiтальний

ТОВ "ApxiTeKnptto-

75.000

пректно-кошторисна
покчментаLtiя

экспертиза ПК,Ц,

Моryз С,В,

авторський нагляд

Звернення

гроNlадян

технагляд
Капiтсr.rьний ремонт

дороги приватного сектору по вул
lзмайлiвська вiд Веселинiвська до пров, Очакiвського у
I {ентральному районi м. Миколасва''

"Капiтальний

peN{oHT

проектно-кошторисна
докyментацiя
экспертиза ПК,Щ

75.557

ТОВ !оринлустрия

авторський нагляд

Горбуров К,С

Звернення громадян

Моryз С.В.

Звернення громадян

Моryз С.В,

Звернення

TexliaLляд

"Капiтапьний pe\ro}lT лороги приватного сектору по Byrl- l
м
I'ItuiaHa вiД бу,r, Nl76 до буд Лgl04 у Ценrральноьrу районi
М

и

коласва"

Капiтальний ремонт
проектно-кошторисна
покчментаlliя
експертиза Пкд

9з.]07

ТОВ Щорин,rустрия

нагляд

автсlрський

rcхнагляд
Капiтальний ремонт
дороги приRатного сектору по вул,
Чу,1-1кова вiл бlа, Nl49.ro бу,l. Nl75 у IJeHTpanbHoпry районi
М и коласва"

''Каlliтiшtьний

peN]ol{T

Ilроектно-кошторисна

93,

j25

ТОВ !ориндустрия

докчлtентацiя

експертиза ПК,Д.
авторський нагляд

гроN{адян

тех}{аI,ляд

"капiта,lьllий peiljollT дороги прrlватt{ого сектору по вул,
Софiiвська вiд б),л, _Ng77 до буд. Л!l l 7 1, I {ентральному pairoHi
пr. Миколасва"

Капiтапьний релtонт
проектно-кошторисна
"п.r,ментя
експ'ертнза

l

9

j.698

ТОВ flоринлустрrля

tiя

ПК!

Лспiшев

:вr,орський нагляд
тех на

г,п

о.о.

Звернення громаляI1

яд

Капt гti_пьний pe,lloHr

проектно-кошторисна
"КапйальниИ ремонт дороги приватного сектору по вул, l -а
докчментацiя
Ма,линовського
Маршала
Екiпажна вiд вул- 5-а Воснна до вул,
у ltентральному районi м. Миколаева"

9j,940

ТОВ .Щоринлустрия

експертиза ПКД
авl,орськии

Солтис о.П.

Звернення гролмадян

нагляд

IexHaI ляд

Капir,альний ремонт
tlб;lаtllтуваtrtlя pot)NlHoi з\,пинки та сквсру по
вул,l ioTborrKiHcbKa

проектно-кошторисна
експертиза

Пкд

авторський нагляд

Капiтмьний

pebtoHT

проектно-кошторисна
nn..rMeHTat

2.0l 9
1,620
7,2

технаглял
Кап iтальниЙ peNloHT, облашryван ня прибули н KoBoi територtt
житлових булин KiB по вул,Ко-подязьнiй,вчл Потьпrокiнськiй

lб з1.1,999
l0,526

li

я

lб

з91.79l
21.600

ТОВ"Агрофон- Проект"

Громадський бюджет

ФОП Дейнеко lB,

тов,t]ик_ьуi

l,

державного бюджеry

i\4 и

експертиза

колас ва

мiсцевим бюлжетам

ПКfl

авторський нагляд

2,1

60

ФоП Ваховський

технагляд

l 1,163

ФОП I{арюк С.В

Капiтальний ремонт

на здiйснення заходiв
щодо соцiально-

економiчного

569,5,76

розвитку

тов "мЕгА-сплит,
проектно-кошторисна
локчментацiя
экспертиза ПК[

Капiтшьниil реьltlнт,облашtl,ування прибудиl,tково'i теритt,рii
жит"qових бlлlrнкiв по в, jслобjдськiй.в б Слобiдськiй
м.миколасва

2l ,600

авторський наг-пяд

2,1

60

Ф()ll Ваховський

техн агл яд

2.з

lб

ФОП Царюк С,В,

Капiтальний peltotlT

l l8.022

проектно-кошторисна

2

щодо соцiально-

економiчного
розвитку окремих
тепитппiй
Субвенчiiя з
державного бюджеry

ТоВ "Рента-Н"
капiтмьний ремонт. облашryвання прибудинковоi територlI

,л..rл;аgтяr

житлових булинкiв по просп.Героiв УкраI'ни м,Миколасва

экспертиза
вторськии

l i

].600

q

мiсцевим бюд;кетам

Пкл
}]агJял

2,1

ФоП Ваховський
ФОП tIарюк C.13.

60

4.2lз

технаг"qя-il

Капiтальний ремонт

2\5,2зо

проектно-кошторисна
локчментацiя
экспертиза ПК!

21,600

щодо соцlально_

економiчного
розвитку окремих
-дпитппiй

ТОВ САНСЕТ АВТО
perltrHr'_ облашryваttllя llрибу,диt]ково'i територl
житловti\ бл,,rиliкiв lttt tly;t. ApxiтeKTclpa Старсlва. лров,

капiтшlьниii

l

Парусногtl

окреN{их

тепитооiй
Субвенчiiя з
державного бюлжеry
мiсцевим бюджетам

авторський наг;tя.1

2.1

60

Субвенчirя з
державного бюджеry
мiсцевим бюджеталt
на здiйснення захtlдiв

фоп Ваховський
ФОП Царюк С,В.

технагляд
Капiта.rьний peltoHT

щодо соцlально-

еконопtiчного

\92,744

розвитку окремих
територiй

тов ,вЕрlтАсс-юг,
l 2l2,078
"Капiтальниii peN|oHT [rереж зовнlшнього освlтлення по пров
Фiнськомl'та llpoв, КорабельномУ у Центра.льному раЙонi м,
миколасва Миколаiвськоi областi"
"РозвитоК (lутболУ в ll Миколасвi, Створення (капiтальний
ремонт) спор]ивного i\|айданчика для фiзичного розвитку
лiтей та лорос.lих MicTo Миколаiв, вуличя Колодязна, З5"

проектно-кошторисна
локументачiя

]з,09l
l'оВ"Светолюкс-

MалiKiH С).I]

Зверненttя гроI{&1ян

Слектромонтаж
проектно-кошторrlсна

33,09l
1ý 1ia

документацiя
Со.qтис

ФоГl Ваховський М,О
2ý,.]52

\

V,\
ц

r

о.В.Косьянов

0

П

Звернення гро\{адян

Iнформачiя про виконання поточних peMoHTiB станом на 20.09.2019 року

*

Адм iнiстрацiя Щентрального району Ми колаТвськоТ MicbKoT ради
ик бюлжgгних кошr,iв)

(l,сlловttий
I,оловtIи

Вилн робiт/послуг

Назва об'скr},

(ро зшll,rr|lруватlr)

BrtKoHaHo. тис.грн,

(з,rрьоiuа

Виконавець робiт/послуг
(пiдрядник)

I

дес.знаками)
7Щепl.тат

Ilоrочнrrii

peNroHT доро;,кllьоI,о IIокрtl1-1,я BtllrpirlHboKBapтa.lbHt)гo

ajlpccoк). ву.п-ПJевчеttко.

jlpt)T]]l\ за

l у IJенгральному parioHi м, Мико,rасва

I

Поточ ний ремокт дорожнього покриття внуrрl шн boKBapTaJIbHoI о l lроТзду за
адресою: вул.Шевченко. 61 у Центральному районi м. Миколасва

Провелення робiт по вiдновленню асфапьювого
покриття прибудинкових територiлi та
BHyTpi ш ньоквартarльних проiзлi в
Проведення робiт по вiдновленню асфальювого
покриття прибудинкових територiй та
внуФ

i

ш

ньокварт:rльних проiзлi

l84.679

н и

197,09з

робiт по вiдновлеtl нк-. асQlапьтового
покрrt]тя прl.tбудlлнкових TeprtTtrp i ti та
внl,трiшttьоквартапьних проiз,riв
I-1poBelerrt: я

l97,006

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територi й та
внугрiш ньоквартtlльних проТзлi в

Провсдснttя робiт rto вiднов",lснню ас(lальтового
покрllття Itрltбудlrнковtлх тсриторi ii,l,a
Bttr tрiшньtlквар гаlьlllt\ lrpoi'lriB

Прове,tення робiт по вiдновлен ню асфальтового
покриття прибудинкових територi й та
внугрi ш ньоквартальних проiзлi в

jrtoнT дорожн ього покрtlття BHlrp i ш ньокварта.rьного проiзду за
ре
адресою: вул.Потьоллкiнська, l7 у I-{ентральному районi пл. Миколасва

Поточ ний

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прlrбудинкових територili та
внуr,рiшньоквартaurьн их проiзлi в

97,0l

робiт по BiдHt,lB;telt Hto ticQlan ьтового
покрtlття llрtlбу,дltнкових тсритсlрiii та

I1poBe.lcH ня

Bttr l pitllHыlKBap,I
Поточнt,lл-t ремонт дорожнього покриття внуФitпньоквартапьного проТзлу за
адресою: ву.ч. Потьомкiнська, l47 у Щентральному райrонi пt. Мl,tколасва

a]bllll\

ltpoi

r.

tiB

:лсння робiт по вiдновленню асфальтового
rтя прибудинковt,lх територiй та

iшньоквартальних проiзлiв

Таранова С.В.

ФоП

звернення
гроýlадяll

Сiir.rонян A;riK

Сirrлонян

звернення
гроLlадrtli

Алiк
Апанасенко В.В.

з8ерlrеlll{я

громадян

ФоП Сiмонян Алiк
Фiлевский Р М

ФОП Дейнеко l.B.

5

зверIlеllня
громалян

ФоП Сiмонян Алiк
5

2,912
Поточ ниl"I ремонт дорожнього покриття внугрi ш ньоквартал ьного проiзлу за
адресою: вул.Потьомкi нс ька, 95,95/ l у Щентрапьному pa1-1oH i пл. М иколасва

Казакова Т.В.

ФОП flelirreKo I.B.

l96.98l

l

звернення
громадян

ФОП flейнеко I.B.

l97.0з9

2,9l

Казакова Т.В.

ФОП Арутюнян В. Р.

ФоП

2,909
По гоч ниГr ремонт доро)fi нього покр}tття внутр i ш н ьоквартап ьного проi]ду за
адресою: вул. вул. Набережна, 5у IJентральнопrу районi bt. Миколасва

гро]!,адян

звернення
громадян

I.B.

l96,948
2,902

Поточний ремонт дорожнього покриття внугрiшньоквар,l алыiого llроiзду за
адресою: вул. Севастопольська,3 у I_{eHTpMbHoMy районi м. Миколасва

звсрlIен ня

Фiлевский Р.М.

ФОl I Дсilнско I.B.

) а))
Поточниl"l ремонт дорожнього покриття внутрiulньоквартального проТзду за
&:rресою: пр, I{ентрапьний, l4I-A у I_{ентральному раГлонi м, Миколасва

сl'скц,

псрс;liку

ФОП flейнеко I.B.
ФоП Сiлrонян A;liK

ФОll Дейнеко

) qOl
Поточ ний ремонт дорожн ього покриття BHyTpi ш ньоквартал ьного проiзлу за
адресою: вул. пр. I-{ентральний, l83-A у Ilентральному районi м. Миколасва

Рузвельтович

в

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територili та
BHyTpi шн ьоквартальних проiзлi в

Апанасенко В.В

,,lo

ФОП Арутюнян Ван
197,025

2,951
й ремонт дорожн ього покритгrl внугрi шl н ьоквартап ьно го п роiзлу за
tдресою: вул, пр. I-{ентрtl_льний, l77-Ау I_{ентральному palioHi м. Миколасва
Поточ

ФоП Сiлrонян Алiк
ФОП flейllеко [.В.

2,728

Iiдс I ава

включення

l96,998
2,85б

|72,з70

ArlaHaccHKo В.В

ФОП /{ейнеко I.B.
ФОП Озейчук С. М.
ФОП Дейнеко I.B.

Таранова С.В.

звернеllllя

гро\ладян

звср}lеl{ tlя
гро\Iадян

ФоП Сiмонян Алiк
Солтрtс

о.П

звсрнення

)\)
Провелення робiт по вiдновленню асфа.льтового
покриття прибулинкових територiй та
BHyтpi шньоквартilльних проrЗлiв

Поточ ни й ремонт дорожнього покриття BHyTpi ш н ьоквартального протзд!, за
адресою:вул. Силiкатна, 285 у I-{ентральному раГлонi м. Миколаева

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартальних проlЗлiв

н ьоквартального проiзлу за
адресою: вул. ПГУ, 23 у [{ентральному районi м. Мl,tколасва

Поточ нIrй ремонт дорожн ього покриття вн}трiш

l97,0з

?q5
|56,407

2,зlб
Поточ ний ремонт Iорожн ього покриття внутiш ньокварт:lл ьного проТзду за
адресою: вул.ПГУ 75- Б у Центральному районi м. Миколасва

Проведення робiт по вiдновленню асфа.пьтового
покриття прибудинковlлх територiй та
внутрiшньокварт2lльних

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартfulьних проiзлiв

Поточrrtлй ремонт дорожнього покр}IтIя внутрiшньоквартzrльного проiзлу, за
адресою: вул. ApxiTeKTopa Старова, 8-Б у I-{ентральному районi м. Миколасва

Пtlrочttltii pe\loнT лоро){llього llокрl]ття внlrрiшньоквартаJtьного прtlIз.l1
1дресок). Bv],L ApxiTeКlopa Старова, l0-А,l0-Б у Цеtrграпьноltу раЙонi lrr,

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покр}lття прибудинкових територiй та
вн),трiшньоквартапьних проrЗдiв

за

млtко.пасва

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
внутрiшньоквартапьних проtЗлiв

поточний ремонт дорожнього покриття внl,трiшlньоквартirльного протзл1, за
алресою, в}ц.вул. Оберегова 6/2 у I{ентрапьному районi м. Миколасва

|77,з28
2,6|9
l

36,790
2.005

l

56,7з5

2,з09
l70,0з2
2,4]з

l96.91j
7 q0(4

Поточ нt-tй ремонт дорожн ього покриття внутрiш ньоквартального проiiлу за
адресою:пров. Парусний,l у IJентральному районi м. Мl,tколасва

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
в нутрiш н ьоквартrrл ьних проiзлiв

l9б,989
2,890

По-t,tlчttиl'j реi\lоllтдоро)+(}lьоl,о покрtiття вttlтрitлньоквартальtlоlо проiз]l}
адрссоI(): ву,п.ПГУ, l05 1,ЦеIlrраrьному райоtli tl. Мrtко,пасва

Моryз С. В,

ФОП flейllеко I.B.

звернен ня

громадян

ФоП Сiрrонян Алiк
MarlKiH о.В.

ФОП Дейнеко I.B.

звернен ня

громадян

17.145
0,260

Ma,riKiH о.В,

ФОП Дейнеко I.B.

ФоП Сiмонян Алiк
Кисельова ().В.

звернеяня

громадlн

звернення
гроl\{адя н

ФОП I{арюк С. В.

ФОП Сiмонян A.lriK
Кlrсе"пьова О-В,

ФОП Царюк С. В.

звернен ня
гроNrадян

ФоП Сiлrонян A,riK
Лспiшев о.о.

ФОП l{арюк С. В,

звернення
громадян

ФОl1 Озейчу,к С. М.
ФОП !ейнеко I.B.

Лспiшев о,о.

звернення

Фомадян

ФоП Сiмонян A,riK
Паtlчеttкtl t]l,Б,

ФОП Дейнеко I.B.

ФоIl

звсрнсн ня

громадян

Сiпrонян Алiк
Панчснко Ф,Б

ФОll Дейнеко

I.ts.

ФОП Арутюнян Ван
Моwз С-В.

Рузвельтович

ФОП Щейнеко l.B.

звернення
громадян

1]вер нен

ня

гроNtадlп

3 587,8б0

Dа]о[,

Iloltl.tHttii

Проведення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових,гериюрiй та
BHlTpi ш ньоквартirльних проiЗлi в

}а

Рузвельтович

ФОП Аррюнян Н. Г.

) q4)

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибудинкових територiй та
BHyTpi ш ньоквартальних проiЗлiв

дорожнього покриття вн}трlшньоквартаJIьного проlзд},за
адресою: вул, Безiменна,97 у Ilентральному районi м. Миколасва
Поточнt,tГл ре]\rонт

ФОП Аругюнян Ван

l96,8 l 7

проiзлi в

Провелення робiт по вiдновленню асфальтового
покриття прибулинкових територiй та
вн},,трiшньоквартаJIьних проТзлiв

поточ нllt:i ремонт дорожнього покриття внутрiш н ьоквартального проiзл), за
адресою: вул. Безiменна, 74 у Ilентральному районi pt. Млtколасва

ФОП Дейrrеко I.B.

pcNlOHT спорт1lвl]ого та дl{тячоl-о ltайдаltчttкt,в1,-r.

ApxiтeK,ltlpa ('r,aptlBa

lоточний

peNloHT дtlтячого маilданчt,tка

,75

59

l0-1' 1, i [еrrtраtьнопrу районi м. ]\4tlколасва

lоточlltlii perloHl,cIlopl,llsllll\ та дtll,ячltх ;ltailjlitttчItKiB у IJeHTpanbHorrl,paйorri
"ПогочllиГt peNloHT Tpellarricpl|ot о маПJанчикч :Lпя пirlliTKiB та дорос-,tlлх "Ве
slrопg" rlo проспскц,Гсроiв YKpaiHlr. l5 у I{eHrpir-Tыrorry районi лt, Мико-пасва"

Поrочний ремонт дитячого

l

I-polta,tcbKtrй

бюдr+(ет)

ФоП Медянцев В.

В,

Лепiшев О-О.

звернення
громадян

тов "Амлн,I-рЕвЕJl"

шtайданчt,tка

l95.40 l

Паllченко

(

з.057

ФОП IJарюк С. В-

Ф-Б.

Громадськиri
бюджет

(Дитячий майданчик (Азбука безпечноТ лороги> по вулицi Чкалова l l0
IJентрапьному районi м. Миколасва> ( Громалський бюджет)

<А> в

Послугtл з поточного ремонry на об'сктi: ""OcTpiBeub здоров'я пtiнi маl:tданчик дTя
занять фiтнесоМ дrя дiтеЙ та дорослих" tlo вул. ApxiTeKTopa Старова, бул. 4"Ж" у
I{ентраlыtопlу районi м. Миколасва" ( Громалський бюлжет)

"Поточний peNloHT дитячого маГлданчика в районi булинку
Мостобулiвникiв у I{eHTpыrbHoMy районi м. Миколасва"

Nч б по вул

"ПоточнIлй peNloHT дитячого маl:tданчttка в районi булинку Л! 28 по вул
Потьолrкiнськiir у IJентральному районi м. Миколасва"

разом

разоN,l

Поточний

pei\roHT дI,1тячого майданчика

l

Поточнил"l ремонт дитячого Nlаijданчика

Поточний

peNroHT дитячого майданчика

l97.050
2"930

ФОП I-{арюк С. В

2,7,66

ФоП Ляшенко [.В

0,4з
з4,24

ФОП Деitнеко l. В

4,1,25

поточ ного ремонту N,ереж вул ичного освlтлення

з6,,75

поточного ремонry Ntсреж вуличного освiтлення

25,8з

DазоNt

Громадський
бюдкет

Лспiшев о.о.

Громалський
бюрltет

Горбуров К.С.

звернення
громадян

Апанасенко В.В,

звернення
громадян

кп гдмБ

Ласурiя С.А.

KIl гдмБ

Ласурiя

С.А

кп гдмБ

Ласурiя

С,А

звернення
moмa пян

Копiйка l.M.

звернення
громадян

Лспiшев о.о.

звернення
громадян

IOB АМНА ТРЕВАЛ

91,8 l

Поточний ремонт зупинок громадського
транспорry

ФОIl Дейнеко I.B.

1.4з

93,242

ФоГl Сiмонян Алiк

l96.92 l

ФОП IJарюкС.В
ФОП Нерсiян Е.С.

2.9|4
Поточний ремонт лорiг

46,5з,I

Поточний ремонт дорiг

П-паllування

зеiчельн()го

l

]олотна

ФоП Сiмонян Алiк

l49,7з l
2.2|4

ФОП ЦарюкС.В
ФОil Озейчук С.М

2,\98

ФОГl Дейнеко I.B.

aъ6.20]'
598

Перший зас,г),Ilник голови аллritriстрачiТ

\к

Андрейчук В.Ю.

ФО11 flейнеко I.B

0,696

\fl/
Рубечь 37 56 72
[Iи.rипенксl j7 56 7з

Казакова']'.В,

звернення
звернеll ня

109.836
Поточttий ремонт зупинок громадського

Поточниti ремонт дороги пр!lватного сектору по вул. Очакiвська вiд вул. Травнева
ло вул. IзпrаГrлiвська у I{eHTptt-,lbHolry районi м. Миколасва
lланl,вання зеi\,сльного полотна

сIlоГl Царюк С. В.

736.785

миколасва

l

ПП Баркетт

05з

поточного peNloH]y l\{ереж вуличного освiтлення

na.]o;lt
ПоточниЙ ремонт дорогИ приватногО сектору по вуличi IJiлrлнна вiл булинку Nэ64 Поточний peMotlT лорiг
по вуллtчi Сергiя Цвсгка до вулtлчi НоворосiйськоТ у I_{ентральному районi м.

"ПоточнlrЙ peNloHT дорогИ приватltогО сектору по вул. 7 С.побiдська вiл бул. Nч28
до пр. l{еrrтрального у I{ентральноплу районi м. Миколаева"

Ляшенко I.B

ФОП Дейнеко I. В,
Фо[lЛяrшеtrко I.B

2.906
Поточний peN{oHT дитячого маrjданчика

п

Поточний ремонт зупинки громадського транспорry <<За випtогою> на перетинi
пр. I-{ентральнлlй з вул. 3 Слобiдська у Цснтальному районi м, Миколасва з
облашryвання направляючих прис]роiв огорожi>

Фоll

96.99з
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l

о.В.Косьянов

Горбуров К.С.

звернення
громадlн

звернення
громадян

