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Міська рада

На Ваш інформаційний запит від 15 листопада 2019 року щодо надання 
інформації по капітальному ремонту проспекту Незалежності та вул. Героїв 
Майдану повідомляємо наступне.

Капітальний ремонт проспекту Незалежності від вул. Героїв Майдану до
вул. Головної в м.Чернівці 

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
№922-УІІ, 25.09.2019р. оголошено про проведення відкритих торгів.

Кошторисна вартість об’єкту складає 83 300 362, 0 грн.
Відповідно до умов процедури електронних торгів оприлюднено 

повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Компанія «Євродор» на суму 
80 802,536 тис.грн.

Початок виконання робіт 19.10.2018 року
Станом на 19.11.2019 року виконано робіт на суму 64 420 тис.грн.
Роботи виконано на ділянці проспекту Незалежності від вул. Героїв 

Майдану до вул. Головної.
Під час капремонту виконувались роботи:

- холодне фрезерування;
- влаштування зливової каналізаційної мережі;
- заміна аварійних ділянок холодного водопостачання;
- перенесення газопроводу;
- влаштування штучного освітлення;
- влаштування світлофорних об’єктів;
- влаштування перехватів зливової каналізації;
- будівництво нижнього та верхнього асфальтобетонного шару проїзної

частини проспекту;



- установка бортових каменів;
- будівництво тротуарів, острівців безпеки, транспортної та пішохідної 

огорожі;
- нанесення горизонтальної та вертикальної дорожньої розмітки;
- встановлення засобів організації дорожнього руху.

Завершення передбачених проектно-кошторисною документацією робіт 
заплановано на 25 грудня 2019 року.

Капітальний ремонт вул. Героїв майдану від проспекту Незалежності до
вул. О.Щербанюка в м.Чернівці

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
20.10.2019р. прийнято рішення про переможця відкритих торгів та укладено 
договір з ТОВ «ПБС» на суму 22 067,139 тис грн.

Кошторисна вартість об’єкту складає 22 789,390 грн.
Початок виконання робіт 16.11.2018 року.
Станом на 19.11.2019 року виконано робіт на суму 18 148,500 тис.грн. 
Роботи виконано на ділянці вул. Героїв Майдану від проспекту 

Незалежності до вул. О.Щербанюка.
Під час капремонту виконувались роботи:

- регенерація конструктивного шару основи дорожнього одягу із 
застосуванням бітумної емульсії та цементу ресайклером;

- улаштування нижнього шару покриття із гарячої асфальтобетонної 
суміші;
влаштування верхнього шару покриття із гарячої асфальтобетонної 

суміші ЩМА-20; 
установка бортових каменів;

- ремонт окремих оглядових колодязів;
- влаштування зливової каналізації;
- нанесення горизонтальної розмітки пластиком.

Передбачені проектно-кошторисною документацією роботи завершено.
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