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Міська рада

На Ваш запит щодо надання інформації згідно переліку в межах 
компетенції повідомляємо.

п.1 і З В 2018 році планується капітально відремонтувати проїзні 
частини ділянок: вул. Ю.Гагаріна (від вул.Севастопольської до вул.Бережанської) 
- З млн.грн. вул.Руської (від вул.П.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) із 
заміною інженерних мереж -  10,0 млн.грн., та виготовлення проектно- 
кошторисних документацій на капітальний ремонт доріг на просп. Незалежності, 
вул.Рівненської (від пологового будинку № 2 до вул. Сторожинецької) та інш.

п. 2 і З В 2018 р. на ремонт доріг м. Чернівців по департаменту 
житлово-комунального господарства міської ради передбачено -  
26,65,4 млн.грн.: в тому числі: на поточний ремонт доріг -  13,0 млн.грн, на 
капітальний ремонт доріг -  13,645 млн.грн.

Перелік поточного ремонту доріг формуватиметься після проведення 
весняного комісійного обстеження стану проїзних частин вулиць після 
зимового періоду, першочергово ремонтуватимуться вулиці, по яких 
рухається громадський транспорт та об ’їзні вулиці.

п. 4 В минулому році завершено капітальний ремонт 15-ти ділянок 
дорожнього покриття, а саме на: вул. Вижницькій від будинку № 43 до 
кінцевої зупинки (асфальтування гравійної ділянки автобусного маршруту 
№ 3); вул. Паризької Комуни з облаштуванням транспортної розв’язки; 
вул. Кубинській (ділянки вулиці); вул. Лісній (ділянка вулиці); проїзд від 
вул. Ю.Мізунського до парку на вул. Вересневій; вул. Б.Крижанівського (від 
ДНЗ № 14 до будинку № 2) (асфальтування гравійної ділянки); 
вул. Возз'єднання (в районі клубу "Рогізна"); вул. Надрічній (від 
вул.В.Александрі до ДНЗ № 23); вул. Ф.Толбухіна; 4 провул. Вільшини (заїзди 
до ДНЗ); вул. Звенигородській (ділянка вулиці); вул. Руській тротуар "Алеї 
Небайдужості" (бюджет ініціатив); провул. Курильському; розворотнє кільце 
на вул.Дунайській,126; ділянка тротуару на вул. В.Александрі,96-106.

Завершено роботи з реконструкція дороги на вул. Б.Хмельницького від 
будинку № 5 до вул. Л.Толстого та від будинку № 29 до будинку № ЗО на 
вул. Б.Хмельницького.
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Розпочато дорожні роботи на вул. О.Герцена (від вул. У.Кармелкжа до 

вул. В.Кочубея) (автобусний маршрут) (заасфальтовано тільки тротуар); на 
вул. Демократичній (від вул.І.Підкови до вул.Д.Галицького) (80 %) та на 
вул. С.Ковалевської (70 %).

п. 6 В 2017 році на капітальний ремонт доріг міста освоєно - 
20,6 млн.грн.
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