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Виконком міської ради 
від 11.10.2017 №М-268-ІЗ

На Ваш інформаційний запит від 11.10.2017 стосовно реалізації заходу 
з ліквідації підтоплення ж.м. Веселі Терни, повідомляємо.

Реалізація природоохоронного заходу "Захист від підтоплення 
житлового масиву Веселі Терни м.Кривий Ріг (в тому числі проектування)" та 
обсяги його фінансування визначені розпорядженням голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від від 09.02.2017 
№ Р-60/0/3-17 "Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього 
природного середовища обласного бюджету", зі змінами.

Стосовно реалізації заходу та використання коштів, передбачених на 
його реалізацію, надаємо відповідь виконкому Тернівської районної у місті 
ради (лист від 13.10.2017 № М-406-ІЗ додається) та у разі необхідності 
отримання ґрунтовних роз’яснень щодо обсягів використаних коштів та 
виконаних робіт пропонуємо звернутися до замовника заходу - розпорядника 
коштів Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів (49044, 
м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 39 а, тел. (056) 745-02-44, факс (056) 
713-53-62, е-таіі: Рпірго ОУО@те1:а.иа та додатковий: ООІІУК@і.иа.

Дякуємо за небайдуже ставлення до питань у сфері охорони 
навколишнього природного середовища нашого міста.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Начальник управління екології С.Охотнікова

Березовська Тетяна Анатоліївна, 
Отрадіна Анастасія Миколаївна, 
74 56 41
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Виконком Криворізької 
міської ради

Управліннн екології 
виконкому Криворізької 
міської ради

На звернення гр. Павлова М. до заступника міського голови з питання використання 
коштів, передбачених на реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію підтоплення 
житлового масиву Веселі Терни, виконком Тернівської районної у місті ради в межах 
делегованих повноважень повідомляє наступне.

В поточному році було проведено будівельні роботи з реалізації проекту по об’єкту 
«Захиет від підтоплення житлового масиву Веселі Терни м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області».

Замовником проекту та будівельних робіт по об’єкту «Захист від підтоплення 
житлового масиву Веселі Терни м. Кривий Ріг» є Дніпропетровське обласне управління 
водних ресурсів.

Джерело фінансування: обласний бюджет, згідно розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 17.01.2017 №Р-12/0/3-17 «Про розподіл коштів фонду охорони 
навколишнього природного середовища обласного бюджету».

Будівельні роботи з реалізації проекту здійснювалися ПП «УН1ВЕРСАЛГАЗБУД».
Проектом було передбачено ліквідацію підтоплення вулиць: Каширська, Тернівська, 

Норильська, провул. Оиаріна шляхом розчищення існуючих дренажно-паводкових каналів- 
4352м, будівництва дренажної мережі-1890м.

За письмовою інформацією наданою Дніпропетровським обласним управлінням 
водних ресурсів від 21.09.2017 №1762/1017 з’ясовано, що на теперішній час по 
вищезазначеному об’єкту освоєно кошти на суму 20133,874 тис. гри. та виконано усі 
будівельні роботи, а саме: розчищено водовідвідних каналів-4352 м, побудована дренажна 
мережа-1890 м.

Копія листа від 21.09.2017 №

Голова районної у місті ради

Фуголь Вікторія Олександрівна, 35 13 60, 35 31 56


