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flубенська MicbKa рада на Ваш депутатський запит шодо виготовлення просктно-

кошторисноТ локументацiТ на влаштування дорожнього покриття вулиць Олекси Тихого та

Ярослава Стецька повiдомляс. що дане питаI]i{я розгJIяtrуто спецiалiстами управлiгtня

архiтектури. булiвництва та земельних питань з вивченнЯм ситуаuii на мiсцевостi.

Згiдно ГенерrutьноI,о llJlaнy MicTa f;убтlо вулиця Олекси Тихого вiлltоситься до

категорiТ житjlова в}лиця, Зага,tьна дов}Itи}Iа ста}Iовить бЗЗ м. Покриття вулиrдi грунтове. не

чкрiплетtе. При rтiирилli проiхсдлtоi частини 5.5 N.{ та двохсторонньому TpoTyapi по 1.5 лr

зilгаutьt]а плоrцzl покрl.{ття становитLlме 5З80 rl'. Вiдгtовiдttо загiтtьl;а варr,iс,гь капir,а"rьного

рел.{о}I],\,вулишi О,Тлtхого сIIJIадатиN,Iе opieHToBHo 5 450,0 тис.грн. Згiдlrо ДСТУ Б Л,1.1-7:201-r

"I1равила визначення BapTocTi проектних робiт та експертизи проектiв булiвнлrцтва" BapTicTb

виготовлення просктно-кошторисноi документацii становить 4 1 .87б тис.грн.

Згiдно Генераtьного план,ч MicTa /{убно вулиця Ярослава Стецька вiдгtоситься до

категорii жлIтлова вулi{ця. Зага-цьна дов)I<иLIа cTaнoBllTb 402.0 пл, iз них на 150 м icHl,cl житлова

заtб1,.l1ова. а rta iltшiй частинi ву;ltlцi розташоваtri земельtli дi:rяrlки бсз забулови, ГIокриття

вуличi з iltиT,rloBolo забуловоIо грунтове з оз}Iакашtи вiдсипаI{}Iя асфальтованою крихтоlсt

(фрезератом). Влашrr,овувати асфа-тьтоваFIе покриття де забудова тiльклl бl,ле проводитись не

доцi;lьно осliiльtttl та\1 tj ilерспектива влаLuт),ванItя uеttтралiзоваIII-1х iHiiteticprIиx N{epe)It . Гlрrr

ltlиplltli гtроirклrкоi частин!{ 5,5 м та двохсторон}{ьому TpoTy,api по 1,5 N{ загальна ilлоща

покриття на заб,чдованiй частинi вулицi стаIlовитиме 1275 м2. Вiдповiдно загаqьна BapTicTb

капiтального peN{oHTy вулиrri Я.Стецька складати}{е opicHToBHo 1 340,0 тис.грн. Згiдrrо

ДСТ}'Б Д.1 1-7:201З "I1равила визначенLIя BapTocTi проектних робiт та експертизлt проектiв

булiвниuтва" BapTicTb виготовлення проектно-кошторисrlоi докуме}IтацiТ становить 41.876

тис.грн.

При формуваннi бюджету на 2022 piK Ваше звернення буде винесено lla розгляi{

ГlостiйноТ Koпricii з питаFIь бюдхtет,у, фiнансiв та податкiв. пiдприсN{I{ицтва, )Itитлово-

к()NJчI{япт-н()г() г()(]п()I]а11(]тRа тпr]н(,.поптч i зв'язкч



I У своЮ черг\'повiдоl,tJtЯсNlо. щО однtiII з iL:]ьтерl{а,гI{вt{их la eKOHo}{i.ttIitltllx tlliдiB
покриття також с бi-пошебсневе, котрс N,IOжI{a влашт),ваl 1.I Ilt-цrIхоNl I1роведеtlнrl пl],гоLlIlого

ре}{онту вулицi. I1ри згодi iкиге-цiв вv;rицi та Ilаявносгi KotttriB в бiол;rtетi lticTa rii робо1и
opicllTtlBHo Nlo;,IiHa вriкотtати за ] з86.270 тllс.грI]-в\."]IIll1tо О.ТItхого та ;28"_500 гLiс.грl1-

вуJItlI{io Я.Стецька.

Мiський голова l ' -" 'l - .,-.-ъ,эJtt ?+Наталiя Волосюк З-22-19 \J
Baic1,1;tb АН I'O}IiOK


