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Рішення 
Одеської міської ради 
№2896-V від 10.07.2008р.


Про затвердження міської
Програми збереження історичної 
забудови міста Одеси на 2008 – 2010 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», рішення  Одеської міської ради від 30.11.06р. № 597-V «Про затвердження концепції збереження історичної забудови міста Одеси», з метою створення необхідних умов для організації планомірної роботи зі збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


	1. Затвердити міську Програму збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони об’єктів культурної спадщини. 




Міський голова 				                     		Е. Гурвіц





Додаток
до рішення
Одеської міської ради
 №2896-V від 10.07.2008р.

МІСЬКА  ПРОГРАМА
збереження історичної забудови міста Одеси
на  2008 - 2010 роки


  П А С П О Р Т
міської Програми збереження історичної
забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки
(КТКВ) 150101
               150201
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Управління капітального будівництва 
(найменування головного розпорядника)
(КТКВ) 150101
               150201
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Управління капітального будівництва (найменування відповідального виконавця)
Найменування  бюджетної програми
(КТКВ) 150101; 150201               
Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки (далі  -  Програма)

Обсяг  бюджетного  призначення
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику - управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини та управлінню капітального будівництва
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
Закон України "Про державні цільові програми";
Закон України "Про охорону культурної спадщини" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002 р. № 1330 "Про затвердження Комплексної Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки".;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 
2005-2015 роки"; 
Рішення Одеської міської ради:
від 30.11.06р. № 597-V «Про затвердження концепції збереження історичної забудови міста Одеси»
від 15.06.2004р. № 2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм";

від 26.07.2002 р. №200-ІV "Про затвердження  Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року ";
від 15.10.2002р. № 414-ІV "Про затвердження  Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року";
від 11.10.2004р. № 3156-ІУ "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
Розпорядження міського голови від 08.02.2006р. № 73-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси"
Мета бюджетної програми
Програма збереження історичної забудови міста Одеси спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.
Програма, також спрямовується на забезпечення сприятливих умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини, з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. 
Напрями діяльності

№
 п/п
Напрями  діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах  загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Удосконалення управління в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста.
1.2.
Створення сприятливого інформаційного поля для просування галузі охорони культурної спадщини, забезпечення туристичних потреб одеситів та гостей міста.
1.3.
Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі охорони культурної спадщини, спрямованої на збереження історичної забудови міста Одеси.
1.4.
Формування привабливого образу Одеси, як унікального культурного та історичного центру України
1.5.
Реставрація та реабілітація пам’яток монументального мистецтва, охоронних дошок
   2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
2.1.
Реставрація та реабілітація пам’яток архітектури та містобудування
Категорії  економічної класифікації
КЕКВ
Найменування
1139
Оплата інших послуг та інші видатки
1171
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації регіональних програм
2144
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми
№
п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

1.

Затрат
Кількість об’єктів
монументального мистецтва
Дані Програми

-

24

24


Кількість об’єктів
пам’яток архітектури
Дані Програми
-
22
22

2.

Ефективності 
Об’єктів монументального мистецтва,
приведено до об’єкту (тис. грн.)

Дані Програми

-

-
3000,0


Пам’яток архітектури, приведено до об’єкту (тис. грн.)
Дані Програми
-
-
87587,754

Частина 1. Загальні положення. Склад проблеми. 
1.1. Загальні положення
Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для збереження національної культурної спадщини.
Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Закон України "Про охорону культурної спадщини" визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Зміни до нього вдосконалюють відносини у цій сфері. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002 р. № 1330 затверджена Комплексна Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської обласної ради від 01 листопада 2003 р. № 248-ІV затверджена Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Одеської області на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської міської ради від 30.11.06р. № 597-V затверджена «Концепція збереження історичної забудови міста Одеси».
В умовах сучасних ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що мають велике соціально-культурне значення та об'єкти потенційного інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.
Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини можливо за допомогою напрацювання та реалізації програм відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.
1.2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
На території міста розташовано 44 пам’ятки містобудування та архітектури національного значення і більш 1000 пам’яток місцевого значення. 
Табл. 1 Відомості про чисельність об'єктів культурної спадщини в м. Одесі

№ 
Види об'єктів культурної
спадщини (нерухомих
 пам'яток)
Кількість
об’єктів
Примітки
1 
Пам'ятки містобудування та 
архітектури 
1299

2 
Пам'ятки історії 
 501

3 
Пам'ятки монументального 
Мистецтва 
 71

4 
Пам'ятки археології 
 13


ВСЬОГО: 
 1884

Зі всієї кількості будівель-пам’яток історичного центру більш ніж 70% - жилі будівлі. Понад 400 будівель-пам’яток знаходяться у незадовільному технічному (ветхому та аварійному) стані, поточний та капітальний ремонт яких, за мінімальними витратами, потребує приблизно 360 млн. грн.
Програма спрямовується на забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. 
Частина 2. Мета, обґрунтування шляхів і засобів реалізації міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки
2.1. Мета, завдання, принципи та пріоритети Програми 
Головною метою Програми є забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста. Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках архітектури та монументального мистецтва. 
Для забезпечення поступової безумовної реалізації Програми визначаються такі головні завдання:
- практичне використання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
	- створення потужної науково-технологічної та інформаційної місцевої  бази з урахуванням сучасного світового технологічного рівня;	
	- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).
2.2. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення 
Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації Програми є:
- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування по цих об'єктах;
- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;
- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;
- наукове обґрунтування та розробка програм збереження культурної спадщини;
- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів пам'яток;
- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;
- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;
- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування у місті;
- розробка пропозицій і планів здійснення єдиної науково технічної політики у сфері досліджень, консервації і реставрації історико-культурної спадщини міста;
Головними пріоритетами міської Програми щодо організації науково-дослідницької та проектної діяльності є:
- забезпечення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини у місті;
- забезпечення досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).
Частина 3. Строки та етапи реалізації Програми
Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.
	Програма розрахована на реалізацію протягом 2008 - 2010 років. Реалізацію Програми передбачено  виконати у два етапи: 
І - забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2);
	ІІ - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках, їх реставрація та реабілітація (додаток 1- 2).
Частина 4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на поточний рік.




Назва заходу
Вартість
по роках
(тис. грн.)
У  тому  числі  за  рахунок  коштів
Рік початку та завершення робіт
Додатки


2008р.
2009р.
2010р.
бюджетн.
(тис. грн.) (у т.ч. запоз.)
залучених (тис. грн.)


1
Ремонтно-реставраційні роботи по пам’ятках монументального мистецтва 
1’000,0
1’000,0
1’000,0
3000,0
-
2008 - 2010
№1
2
Поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, які не є об’єктами культурної спадщини
600,0
800,0
900,0
2300,0
-
2008-2010

3
Ремонтно-реставраційні роботи по пам’яткам архітектури та містобудування 
48000,000
27307,000
(корег. у пот. році)
12530,754
(корег. у пот. році)
87587,754(корег. у пот.році)
250.0

2008 - 2010
№2

Разом:
49 600,0
29107,0
(корег. у пот. році)
14430,754
(корег. у пот. році)
92887,754 (корег. у пот. році)
250.0
 (вирішується у поточному році)



Частина 5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття ним відповідних адміністративних рішень, постійний контроль за станом пам'яток, належним проведенням реставраційних робіт; участь у процесах містобудівного регулювання розвитку міста, участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток; організацію досліджень та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток, виготовлення облікової документації, забезпечення умов для збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. 
Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини. 
Частина 6. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. 
Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
Забезпечити удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини у місті Одесі.
	Забезпечити виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт із збереження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів. 
	Продовжити інвентаризацію об'єктів культурної спадщини міста Одеси.
	Продовжити роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.
	Всебічно сприяти розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємких технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.

	

Секретар ради								О.А. Прокопенко
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Додаток 1
до Програми збереження історичної забудови м. Одеси на 2008 - 2010рр.
П Е Р Е Л І К
пам’яток історії та монументального мистецтва м. Одеси, що потребують проведення реставраційних робіт
у 2008 - 2010 роках

№ 
з/п
Найменування пам’ятки, адреса
в м. Одесі
Матеріал
Дата відкриття
Категорія охорони пам’ятки,
№ і дата рішення про взяття на держ. облік
Види робіт
Орієнтовна
вартість робіт на рік
(тис. грн.)






2008р.
2009р.
2010р.
Головний розпорядник коштів - управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Перелік об’єктів поновлюється  у кожному поточному році




1000,0
1000,0
1000,0
1.
Пам’ятник Г.Вакуленчуку, площа Митна
Бюст-бронза; постамент-граніт
1958р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація постаменту
30,000


2.
Пам’ятник М.Горькому,
вул. Космонавтів,
парк Горького
Бюст-бронза; постамент-чорний мармур
1972р.
місцева
652-84
Ремонт та реставрація постаменту
50,000


3.
Пам’ятник Т.Г.Шевченку,
вул. Маразліївська,
ЦКПіВ ім. Т.Г.Шевченка
Скульптура-бронза; постамент-граніт
1966р.
місцева
381-71
Реставрація бронзової скульптури, ремонт постаменту
50,000


4.
Пам’ятний знак на братській могилі жертв громадянської війни, Куликове поле
Чавуні плити; постамент-граніт чорний та червоний
1963р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація пам’ятника
50,000


5.
Пам’ятник Р.Малиновському, вул. Преображенська ріг пров. Некрасова
Бюст-бронза; постамент-граніт
1965р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація постаменту
40,000


6.
Пам’ятник Л.Толстому,
площа Л.Толстого, сквер
Бюст-мармур; постамент-граніт
1967р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація постаменту
40,000


7.
Пам’ятник М.Томасу,
булв. Італійський, сквер ім. Томаса
Стела-граніт; горельєф-кована мідь;
1982
місцева
652-84
Ремонт та реставрація пам’ятника
50,000


8.
Пам’ятник Т.Г.Шевченку,
вул. Рибальська балка,3
санаторій МНС України
„Одеський”
Бюст, постамент-бетон
1955р.
місцева
652-84
Реставрація бюсту, ремонт постаменту
50,000


9.
Пам’ятник студентам і викладачам Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни,
вул. Дворянська,2
Стела-граніт; горельєф-кована мідь; постамент-граніт.
1975 р.
місцева
652-84
Ремонт стели, частковий ремонт гранітних плит постаменту. Реставрація дерев’яного елементу стели.

50.000

10.
Пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського медичного інституту ім. Пирогова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни,
вул. Ольгіївська,4
Скульптура-чорний граніт, основа-граніт
1972 р.
місцева
652-84
Ремонт та реставрація плит покриття.

50.000

11.
Пам’ятник студентам і співробітникам Одеського політехнічного  інституту, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, пр.Шевченка,1
Скульптура – кована мідь, стела-граніт
1971 р.
місцева
652-84
Реставрація стели. Часткова заміна обличкування. 

50.000

12.
Пам’ятник жертвам фашизму,
вул. Космонавтів, парк 
ім. Горького, кол. стрільбище
Стела з барельєфами-бетон; пілон-сірий граніт
1975 р.
місцева
652-84
Ремонт пам’ятника та постаменту. 
50.000


13.
Пам’ятник Г.П.Добровольському,
вул. Героїв Сталінграду, 60-а, кінотеатр „Звездный”
Мармур-рожевий і сірий
1979 р.
місцева
652-84
Реставрація пам’ятника з захистом мармуру..

50.000

14.
Пам’ятник О.М.Ляпунову,
вул. Пастера,27 (подвір’я)
Бюст-бронза; постамент-граніт
1957 р.
місцева
381-71
Реставрація бронзового бюсту. Ремонт постаменту.
20.000


15.
Пам’ятник Е.С.Андрієвському,
курорт Куяльник

Бюст-бронза; постамент-сіро-білий граніт
1898 р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація  пам’ятника та постаменту
50.000
145.000

16.
Пам’ятник О.С.Пушкіну,
бульв. Приморський,  
Думська пл.
Бюст-бронза; постамент-граніт
1889 р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація  пам’ятника, постаменту та фонтану
50.000


17.
Пам’ятник І.Д.Черняховському,
вул. Теніста,1, СШ № 56

З/бетон
1967 р.
місцева
652-84
Ремонт стилобату.
40.000


18.
Пам’ятник льотчикам 69 авіаполку,
5-ст. Б.Фонтану,
дор. Фонтанська ріг
пр. Адміральського
Скульптурна композиція – кована мідь, габбро
1982 р.
місцева
652-84
Ремонт обличкування постаменту.
50.000


19.
Фонтан „Дівчина з глечиком”, бул.Французький,52,
санаторій „Одеса”  (колишній санаторій ім. Дзержинського)
Скульптура-мармур; постамент – черепашник
сер. ХІХ ст.
місцева
652-84
Ремонт та реставрація скульптурної композиції  і постаменту. Реставрація  обличкування фонтану.

190.000

20.
Скульптурна група „Діти і жабеня”, „Нарциси” і фонтан,
вул. Ланжеронівська,
біля музею Морського флоту

скульптурна група – білий мармур
1890 р., 1925 р.
місцева
381-71
Ремонт та реставрація пам’ятника-скульптурної групи і фонтану.

180.000


21.
Пам’ятник Олександру ІІ і на честь закладки парку (на залишках Андріївського бастіону),
вул. Маразліївська, ЦПКіВ ім. Шевченка
Колона - лабрадор; постамент-червоний граніт
1891 р.
місцева
652-84
Ремонт та реставрація пам’ятника та постаменту.
150.000


22.
Пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О. Попова, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, 
вул. Ковальська, 1/3
плита-чорний граніт, основа-граніт
1975 р.
місцева
652-84
Ремонт та реставрація пам’ятника та постаменту. 
50.000


23.
Пам’ятник захисникам м.Одеси воїнам 26 прикордонного полку і 3-го полку морської піхоти, що захищали м.Одесу у 1941 р., (Курган слави), Вознесенський шлях, біля заводу «Центроліт» 
Стела - бетон– 4.0х0.5х12.0 м; курган – D =50 м.
1967 р.
місцева
381-71
Ремонт стели. Часткова заміна обличкування. Реставрація пам’ятника.

190.000

24.
Пам’ятник
Г.Котовському,
Лузанівський парк
З/бетон,
латунь
1965 р.
місцева
381-71
Ремонт пам’ятника та постаменту. 

50.000


Всього:




1000,000
1000,000
1000,000

Секретар ради													О.А. Прокопенко

Додаток 2
до Програми збереження історичної забудови м.Одеси на 2008 – 2010 рр.

П е р е л і к
об’єктів культурної спадщини м. Одеси, що потребують проведення реставраційних робіт 
у 2008 - 2010 роках

№ п/п
Найменування пам’ятки, дата побудови,  автор
Адреса
в м. Одесі
Категорія охорони пам’ятки
№ і дата рішення про взяття на держоблік
Види робіт
Орієнтовна вартість робіт на рік (тис. грн.)






2008р.
2009р.
2010р.
Головний розпорядник коштів - управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
1.
Стаціонарне відділення дитячої міської лікарні № 1 Б.Я.Резніка
(лікарня де працював професор А.І.Скроцький)
Валіховський пров., 5
місцева, пам’ятка історії
№ 652 від 25.12.84 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація  фасадів.

49,000
2121,929
2.
Дитяча міська лікарня № 1 Б.Я.Резніка
(Будинок Шувалової, 1850, 1893 р., арх. О.С.Шашін, І.Ф.Яценко (перебуд.)
вул. Дворянська., 10, кут 
вул. Садової, 12
місцева, пам’ятка архітектури
№ 409 від 05.07.83 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація фасадів.

45,000
1015,792
3.
Міська клінічна лікарня № 2
(Корпус діагностики і терапії, 1899-1902 рр.,
арх. М.К.Толвінський, О.Й.Бернардацці)
Валіховський пров., 3
місцева, пам’ятка архітектури
№ 480 від 15.08.85 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація фасадів.

32,000
739,258
4.
Дитяча поліклініка № 7
(Притулок для підкидьків, лікувальний заклад,
1893-1894 рр.,
арх. Дмитренко Ю.М.)
вул. Старопорто-
франківська, 46
місцева, пам’ятка містобудування
та архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація  фасадів.

47,000
1430,585
5.
Міст Коцебу(Поліцейський)
1889-1890 рр.,
арх. С.А. Ландесман,
інж. Е.Г. Гарріс
вул. Буніна
Карантинна балка
місцева, пам’ятка архітектури
№ 480 від 15.08.85 р.
Розробка науково-проектної документації.
49,000
251,000

6.
Міська станція швидкої допомоги
1903-1905 рр., 
 арх. Ф.П.Нестурх
Валіховський пров., 8-10

місцева, пам’ятка архітектури
650 від 21.12.84 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація фасадів.

28,000
614,820
7.
Міська поліклініка
№ 12
(Прибутковий будинок Весле, 1881 р.,
арх. Д.Є.Мазиров)
вул. Пастера, 56-58
місцева, пам’ятка містобудування та архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація фасадів.

33,000
808,370
8.
Будинок Магнера
бульв. Приморський, 14 - пров. Чайковського,4
національна, пам’ятка містобудування та архітектури
РМ УРСР
№ 442 вiд 06.09.79 р
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація фасадів.


800,000
9.
Дачний корп. поч. ХХст.
На тер. МКЛ №3
Лідерсовський,11, ріг пров. Обсерваторний,9
місцева, пам’ятка архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Розробка науково-проектної документації.

47,0

10.
Прибутковий будинок Шапіро
вул. В.Арнаутська, 84
ріг вул. Преображенської
місцева, пам’ятка архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт крівлі та реставрація фасадів.

803,000

11.
Жилий будинок
вул. Гоголя, 6
місцева, пам’ятка архітектури
480 від 15.08.85 р.
Розробка науково-проектної документації

49,000

12.
Будинок Нітче з торговими лавками 1830-1840рр. арх. К.Й. Даллаква
пров. Красний, 11, ріг вул. Буніна, 30
місцева, пам’ятка архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Ремонт та реставрація.

1251,000



Всього по управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради:


49,000
2635,000
7530,754

Головний розпорядник коштів - управління капітального будівництва Одеської міської ради

13.
Будівля (Особняк Манук-Бея, 1845-1846 рр.,
арх. К.Й.Даллаква, О.С.Шашін)
вул. Гоголя, 15
місцева, пам’ятка архітектури
№ 480 від 15.08.85 р.
Ремонт та реставрація фасадів.
1751,000


14.
Будівля Англійського клубу, 1841 р., арх.  Г.I.Торічеллi
(музей Морського
флоту)
вул.Ланжеронiвська,6

національна, пам’ятка містобудування та архітектури
РМ УРСР
№ 442 вiд 06.09.79 р
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
5000,000*
5000,000
5000,000
15.
Новіков міст
вул. Жуковського

місцева, пам’ятка архітектури
№ 580 від 27.12.91 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
250,000**
3000,000

16.
Ансамбль Воронцовського палацу арх. Ф.К. Боффо
пров. Воронцовський, 2

національна, пам’ятка містобудування та архітектури
РМ УРСР
№ 970 вiд 24.08.1963 р
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
1400,000
4300,000

17.
Палац Рафаловича
(Банк зовнішньої торгівлі)
1870р.
 арх. Ф.В. Гонсіоровський
Пушкінська, 3

місцева, пам’ятка архітектури
480 від 15.08.85 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
9700.000*
11300,00

18.
Стара біржа
1828-1834, 1871-1873рр.
арх. Ф.К. Боффо 
Ф.Й. Моранді
Думська, 1

пам’ятка містобудування та архітектури національного значення
РМ УРСР
N 970 вiд 24.08.63 р
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
14000.000*
1400.000

19.
Міська клінічна лікарня 
№ 9
(Корпус у складі ансамблю «Університетські клініки», 1899-1902 рр.,
арх. М.К.Толвінський, О.Й.Бернардацці)
вул. Пастера,9

місцева, пам’ятка архітектури
480 від 
15.08.85 р.
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
4500,000*


20.
«Ансамбль Приморського бульвару»
Приморський бульвар

пам’ятка містобудування та архітектури національного значення
РМ УРСР
N 970 вiд 24.08.63 р
Розробка науково-проектної документації, реставрація. 
2000,000
1089,000

21.
Міська інфекційна лікарня, 1804-1821 рр.,
арх.Ж.Тома де Томон Ф.Фраполлі Д. Фраполлі інж. Е.Х.Ферстер, 
вул. Пастера, 5

пам’ятка містобудування та архітектури національного значення
РМ УРСР
N 970 вiд 24.08.63 р
Розробка науково-проектної документації, ремонт та реставрація.
5600.000*


22.
Потьомкінські сходи
Приморський бульвар

пам’ятка містобудування та архітектури національного значення
РМ УРСР
N 970 вiд 24.08.63 р
Реставрація Потьомкінських сходів та підпірних стін Приморського бульвару
4000,000*



Всього по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради:
47951,000
26089,000
(корегується у поточному році)
5000,000 (корегується у поточному році)

Разом:
48000,000
27307,000 
(корегується у поточному році)
12530,754
(корегується у поточному році)

У тому числі за рахунок бюджету:
5200,000
(вирішується у поточному році)
(вирішується у поточному році)

У тому числі за рахунок запозичення до бюджету(*):
42800,000
(вирішується у поточному році)
(вирішується у поточному році)

У тому числі за рахунок залучених коштів(**):
250.000
(вирішується у поточному році)
(вирішується у поточному році)


Секретар ради 													О.А.  Прокопенко

