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Гр. Степанюку О.

Шановний Олександре Степанюк!

Ваш лист, який надійшов на адресу департаменту з питань звернень 
громадян Одеської міської ради 15.04.2019 р. за № ЗПІ-293, з питання надання 
інформації щодо того, чим врегульовано порядок внесків від забудовника 
в інфраструктуру м. Одеси; яка сума коштів була перерахована в бюджет міста 
Одеси за рахунок зведення новобудов у Київському районі м. Одеси за період 
з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2019 року; яка сума коштів була перерахована 
в бюджет міста за рахунок зведення новобудов у Київському районі м. Одеси 
у межах вулиць Варненської, Краснова, Толбухіна, Дмитра Донського, Інглезі 
за період з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2019 року, розглянуто управлінням 
капітального будівництва Одеської міської ради.

За розглядом зазначеного питання повідомляємо наступне.
Розмір пайової участі забудовників визначається на підставі Методики 

визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно- 
транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради 
від 27.11.2014 р. № 339 зі змінами.

Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради облік об’єктів 
будівництва окремо у межах вулиць та по районам міста не ведеться, у зв’язку
з чим надаємо Вам загальний обсяг коштів, які надійшли до бюджету м. Одеси
у вигляді пайової участі за вищевказаний період:

- за 2013 р. - 53 662 484,88 грн.;
- за 2014 р. - ЗО 067 982,53 грн.;
- за 2015 р. - 68 137 278,20 грн.;
- за 2016 р. - 78 600 737, 06 грн.;



за 2017 р. - 114 620 320,25 грн.; 
за 2018 р. -  133 447 565,80 грн.; 
з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. -  16 711 685,76 грн.

З повагою
Начальник управління Б.М. Панов

З пропозиціями та зауваженнями звертайтеся, будь ласка, в «Єдиний центр звернень громадян» 
телефоном: 705-55-55.

Станкова А.М. 740 72 82


