
                                                                                                                                        

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 жовтня  2019 року                                         № 2915 

 

 

 

Про  внесення змін та доповнень до рішення  

міської ради  від  17 січня  2017 року  № 763 

«Про затвердження  Програми  утримання,  благоустрою  

та розвитку  житлово-комунального  господарства 

міста  Кропивницького  на  2017-2021 роки» 

 

 

         Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на підставі Положення             

про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1384, Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 17 січня                              

2017 року № 763 «Про затвердження  Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                          

на  2017-2021 роки» (з урахуванням  змін, внесених рішеннями Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2289, від 19 березня  2019 року                  

№ 2446, від 07 травня 2019 року № 2495, від 27 серпня 2019 року № 2790),                   

а саме:  

         1. До додатку 1 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-

комунальні послуги»: 

       у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»  цифри «94 776,18956», «30 752,549» 

замінити  відповідно цифрами «96 325,93956»,  «32 302,299»;   
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        у пункті 5 «Погашення заборгованості  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»                     

за спожитий природний газ за договором реструктуризації» цифри                            

«71 981,75200», «16 609,70900» замінити  відповідно цифрами   «74 681,75200»,  

«19 309,70900»;                                                            

        у пункті 13 «Фінансова підтримка  КП «ЖЕО № 1 Міської ради міста 

Кропивницького» на покриття збитків  від операційної діяльності» цифри                            

«450,000» замінити  цифрами  «780,000»;                     

       у пункті 14 «Фінансова підтримка  КП «ЖЕО № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» на покриття збитків  від операційної діяльності» цифри                            

«400,000» замінити  цифрами  «850,000»;                     

      доповнити пунктом 15, виклавши його згідно з додатком 1;  

      по тексту «Всього по розділу І» цифри «250 540,29556», «58 600,39100»  

замінити відповідно цифрами «256 770,04556», «64 830,141»;  
 

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду                       

з виготовленням проектно-кошторисної документації»: 

         у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків»  цифри 

«103 737,073», «16 000,000» замінити  відповідно цифрами «103 937,073»,                 

«16 200,000»;                                                                 

         у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинках»  цифри «22 514,960», «4 423,414» замінити  відповідно цифрами         

«22 814,960», «4 723,414»;                                          

         у пункті 6 «Капітальний  ремонт внутрішньобудинкових  інженерних 

мереж»  цифри «9 154,529», «1 500,000» замінити  відповідно цифрами                     

«8 916,629», «1 262,100»;                                              

        у пункті 8 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках»  цифри «894,000», «420,000» замінити  відповідно цифрами                     

«847,150», «373,150»;                                                      

       по тексту «Всього по розділу ІІ» цифри «301 818,494», «54 202,314»  

замінити відповідно цифрами «302 033,74400», «54 417,56400»;  
 

       Розділ ІІІ «Виконання  інвестиційних  проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

викласти в новій редакції згідно з додатком 1; 

      

Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

         у пункті 6 «Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, 

малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо» цифри 

«124 615,216»,  «29 330,216» замінити  відповідно цифрами «125 450,085», 

«30165,085»;                                                                   

         по  тексту  «Всього по  розділу ІV» цифри  «292 437,876», «58 699,316»  

замінити відповідно цифрами «293 272,745», «59 534,185»;  

 

Розділ V «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»: 
       пункт 1 «Реконструкція системи водовідведення в районі  вул. Генерала 

Жадова, 21, корп. 1, 2, 3   у м. Кропивницький, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації» виключити;           
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         у пункті 2 «Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Ельворті» 

цифри «7 000,000» замінити цифрами «6 700,000»;              

        пункти 2-12 вважати відповідно пунктами 1-11; 

         по тексту «Всього по розділу V, з них:» цифри «228 434,888», «7 200,000»,                   

«30 721,833», «7 200,000» замінити відповідно цифрами «227 934,888»,                   

«6 700,000», «30 221,833», «6 700,000»;  
 

Розділ VІІІ  «Інші заклади та заходи»: 

        у пункті  3  «Часткова грошова компенсація витрат                                        

(відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення в 

рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті 

Кропивницькому»  цифри «1215,154»,  «240,000»  замінити  відповідно                           

цифрами «1525,154», «550,000»;                                       

        по тексту «Всього по Програмі» цифри «1  211 028,91205», 

«208 863,84798», «283 370,94343», «23 058,16630», «923 594,18494»,                             

«185 266,57300» замінити  відповідно цифрами «1 217 480,16383»,                          

«215 315,09976», «282 932,32621», «22 619,54908», «930 484,05394»,                      

«192 156,44200».  

 

        2. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення  виконання Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства  

міста Кропивницького на 2019 рік»: 

Розділ І «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або  надають житлово-

комунальні послуги»: 

         у пункті 2 «Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на покриття 

збитків від операційної діяльності»  цифри  «30 752,549» замінити   цифрами     

«32 302,299»;                                                                 

        у пункті 4 «Погашення заборгованості  КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» за 

спожитий природний газ за договором реструктуризації» цифри                            

«16 609,70900» замінити  цифрами «19 309,70900»;     

        у пункті 7 «Фінансова підтримка  КП «ЖЕО № 1 Міської ради міста 

Кропивницького» на покриття збитків  від операційної діяльності» цифри                            

«450,000» замінити  цифрами  «780,000»;                   

        у пункті 8 «Фінансова підтримка  КП «ЖЕО № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» на покриття збитків від операційної діяльності» цифри                            

«400,000» замінити  цифрами  «850,000»;                   

         доповнити пунктом 9, виклавши його згідно з додатком 2;  

        

Розділ ІІ «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду»: 

       у пункті 1 «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього, у тому числі:» 

цифри «16 000,000» замінити  цифрами «16 200,000»;     

       у пункті 2 «Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових 

будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*»  

цифри  «4 423,414» замінити  цифрами «4 723,414»;     
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       у пункті 5 «Капітальний  ремонт внутрішньобудинкових  інженерних 

мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*»  

цифри  «1 500,000» замінити  цифрами «1 262,100»;      

        у пункті 8 «Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових 

будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації*»   

цифри «420,000» замінити  цифрами «373,150»;            

 

Розділ ІІІ «Виконання  інвестиційних  проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»: 
     викласти в новій редакції згідно з додатком 2;   

 

Розділ ІV «Організація благоустрою населених пунктів»: 

        пункт 1 «Капітальний  ремонт мереж зовнішнього  освітлення, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза*»       

доповнити підпунктами, а саме: 

п.п. 1.119  «вул. Паркова та вул. Новосибірська»; 

п.п  1.120  «туп. Верхній»; 

п.п. 1.121  «пров. Ринковий»; 

п.п. 1.122  «пров. Новгородський 2-й»; 

        у пункті 2 «Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна 

плата та нарахування на неї» цифри «29 330,216» замінити цифрами                               

«30 165,085»;                                                                     

 

Розділ V «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»: 
      пункт 1 «Реконструкція системи водовідведення в районі  вул. Генерала 

Жадова, 21, корп. 1, 2, 3   у м. Кропивницький, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації» виключити;          

      у пункті 2 «Реконструкція каналізаційного колектора  по вул. Ельворті» 

цифри «7 000,000» замінити цифрами «6 700,000»;        

      пункт 2 вважати пунктом 1; 

 

Розділ VІІІ  «Інші заклади та заходи»: 

       у пункті 3 «Часткова грошова компенсація витрат                                        

(відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення в 

рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті 

Кропивницькому»  цифри  «240,000» замінити  цифрами «550,000». 

             

                                                                           

  Міський голова                                                          Андрій  РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 
Ганна Каретнікова 22 05 06 



тис. грн

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

І.

15.
Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на  

проведення капітальних ремонтів
1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 0,000

ІІІ.

1.

1.1

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг та 

прибудинкових територій м. Кропивницького (6 доріг 

)

19849,98832 13825,564 3638,38990 2386,03442 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 17453,32094 13112,135 2815,60052 1525,58542 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування)
2396,66738 713,429 822,78938 860,44900 0,00000 0,00000

Найменування заходу

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, всього:

                                                       до рішення Міської ради 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги 

                               міста Кропивницького

       08 жовтня  2019 року  № 2915

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  житлово-комунального 

господарства  міста Кропивницького на 2017-2021 роки  

                                                       Додаток 1 

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, всього, у тому числі:

№ з/п

 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій      

у тому числі за роками:



1.2

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

дороги від вул.  Прирічної до парку - пам’ятки садово-

паркового мисцецтва місцевого значення «Перемоги» 

(з виготовленням проектно-кошторисної 

документації), всього, у тому числі:

319,29961 287,765 31,53461 0,00000 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 307,29961 275,765 31,53461 0,00000 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування)
12,00000 12,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000

1.3

Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький, 

з виготовленням проектно-кошторисної документації, 

всього, у тому числі:

12158,15200 2811,90000 3251,90000 6094,35200 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 12009,35200 2730,00000 3200,00000 6079,35200 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету  

(співфінансування)
148,80000 81,90000 51,90000 15,00000 0,00000 0,00000

1.4

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 

доріжок на території Масляниківського кладовища  по  

вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому, 

всього, утому числі:

6715,82283 0,00000 4958,10300 1757,71983 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 6527,50083 0,00000 4813,69200 1713,80883 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування)
188,32200 0,00000 144,41100 43,91100 0,00000 0,00000

1.5

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

набережної р.Сугоклей від вул. Прирічної до  вул. 

Приміської (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації), всього, у тому числі:

545,00000 0,00000 530,00000 15,00000 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування)
45,00000 0,00000 30,00000 15,00000 0,00000 0,00000



1.6

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) 

у багатоповерхових житлових будинках   м. 

Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації, всього, у тому числі:

5953,20000 0,00000 1442,00000 4511,20000 0,00000 0,00000

за рахунок субвенції з державного бюджету 5850,00000 0,00000 1400,00000 4450,00000 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування )
103,20000 0,00000 42,00000 61,20000 0,00000 0,00000

1.7
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

вулиць міста (37 об’єктів), всього, у тому числі: 8952,70283 0,00000 0,00000 8952,70283 0,00000 0,00000

за рахунок субвенції з державного бюджету 8850,80283 0,00000 0,00000 8850,80283 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування )
101,90000 0,00000 0,00000 101,90000 0,00000 0,00000

Всього по розділу ІІІ, у тому числі: 54494,16559 16925,22900 13851,92751 23717,00908 0,00000 0,00000

за рахунок  субвенції з державного бюджету 51498,27621 16117,90000 12760,82713 22619,54908 0,00000 0,00000

за рахунок коштів міського бюджету 

(співфінансування ) 
2995,88938 807,32900 1091,10038 1097,46000 0,00000 0,00000

  Т.в.о. начальника  Головного управління житлово-комунального господарства                               Юлія ЯНДОВИЧ 



1 2 3 4 5 6 7 8

9.
Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на  

проведення капітальних ремонтів
1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 0,000

1.
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. 

Сергея Сєнчева, 40 м. Кропивницький
313,22005 281,23105 0,00000 31,98900 0,00000 0,00000

2.
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. 

Андріївська, 16  м. Кропивницький
1,22400 0,00000 0,00000 1,22400 0,00000 0,00000

3.
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по  вул. 

Бєляєва, 11   м. Кропивницький
12,97397 5,87497 0,00000 7,09900 0,00000 0,00000

4.
Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по  вул. 

Шатило, 12, 14 м. Кропивницький
187,60440 12,57740 0,00000 175,02700 0,00000 0,00000

5.

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по 

просп. Університетський, 23, корп. 1, 2  м. 

Кропивницький

647,01200 1,90200 0,00000 645,11000 0,00000 0,00000

                                              Додаток 2 

                                               08 жовтня 2019 року  № 2915

                                               до рішення Міської ради 

Зміни та доповнення до заходів щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку  

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2019 рік 

Інші
Обласний 

бюджет 

 в тому числі:

№  з/п

Міський бюджет

                                               міста Кропивницького

Найменування заходу
Державний 

бюджет

Всього Спеціальний 

фонд                     

(бюджет 

розвитку)

 Фінансове забезпечення (тис. грн)

Загальний 

фонд 

Розділ І "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-

комунальні послуги": 

Розділ ІІІ "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій": 



6.

Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. 

Юрія Олефіренко, 10 в м. Кропивницькому   ( в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації )

1224,00000 1224,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.

Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у 

багатоповерхових житлових будинках  м. 

Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

4511,20000 4450,00000 0,00000 61,20000 0,00000 0,00000

8.

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних 

доріжок на території Масляниківського кладовища по 

вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому

1757,71983 1713,80883 0,00000 43,91100 0,00000 0,00000

9.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

набережної   р. Сугоклей від вул. Прирічної до   вул. 

Приміської (з виготовленням проектно-кошторисної 

документації)

15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

10.

Реконструкція греблі р. Сугоклея,  м. Кропивницький 

(коригування) з виготовленням проектно-кошторисної 

документації

6094,35200 6079,35200 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000

11.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Балтійська
473,94800 399,74800 0,00000 74,20000 0,00000 0,00000

12.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Олега Паршутіна
666,20600 654,80600 0,00000 11,40000 0,00000 0,00000

13.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Амурська
99,31898 96,31898 0,00000 3,00000 0,00000 0,00000

14.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. 

Мінський
78,05555 75,45555 0,00000 2,60000 0,00000 0,00000

15.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Ламаний
88,70748 85,80748 0,00000 2,90000 0,00000 0,00000

16.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. 

Глінки 
254,00283 246,20283 0,00000 7,80000 0,00000 0,00000

17.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Суворова  у м. Кропивницькому
437,02188 437,02188 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Дунайської  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

439,16000 439,16000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



19.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Кар’єрного  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

117,91428 117,91428 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Української   у м. Кропивницькому
248,05596 248,05596 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Ольги Кобилянської  у м. Кропивницькому з 

виготовленням проектно-кошторисної документації

87,05800 87,05800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Чернігівської  у м. Кропивницькому
55,00741 55,00741 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.  

Панаса Михалевича   у м. Кропивницькому
266,34317 266,34317 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул.  

Олімпійської  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

190,14150 190,14150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.  

Петра Тодоровського у м. Кропивницькому
50,40569 50,40569 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Якуба Коласа   у м. Кропивницькому
125,63627 125,63627 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Шахового   у м. Кропивницькому
43,90418 43,90418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Верхньої Прирічної  у м. Кропивницькому
175,91335 175,91335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

29.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Микитенка у м. Кропивницькому
136,10284 136,10284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Криворізької   у м. Кропивницькому
343,40198 343,40198 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  

пров. Кільцевого  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації
63,63411 63,63411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

32.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. 

Нікопольської  у м. Кропивницькому
185,76337 185,76337 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



33.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкової території по вул. Полтавській, 81, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації

350,00000 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  туп. 

Рибальський у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

35.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.

Паркова та вул. Новосибірська у м. Кропивницькому з

виготовленням проектно-кошторисної документації
200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Ринковий у м. Кропивницькому з виготовленням

проектно-кошторисної документації

200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп.

Верхній з виготовленням проектно-кошторисної

документації

100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення   вул. 

Саратовська у м. Кропивницькому
253,10000 253,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Новгородський 1-й у м. Кропивницькому
195,50000 195,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Новгородський 2-й у м. Кропивницькому з

виготовленням проектно-кошторисної документації

188,40000 188,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

41.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкової території по вул. Кропивницького, 8 з  

виготовленням проектно-кошторисної документації

120,00000 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

42.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Глінки з виготовленням проектно-кошторисної 

документації

450,00000 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Степанова  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації

337,77600 337,77600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



44.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

пров. Арнаутовський у м. Кропивницькому з

виготовленням проектно-кошторисної документації

324,70100 324,70100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення від

вул. Генерала Жадова до житлового будинку № 28 по

вул. Генерала Жадова з виготовленням проектно-

кошторисної документації

434,20600 434,20600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

46.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Тиха у  м. Кропивницькому з виготовленням проектно-

кошторисної документації

473,31700 473,31700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. 

Карусельної  у м. Кропивницькому з виготовленням 

проектно-кошторисної документації
300,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всього по розділу ІІІ: 
23717,00908 22619,54908 0,00000 1097,46000 0,00000 0,00000

 Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства                       Юлія  ЯНДОВИЧ


