Додаток
до рішення 
виконавчого  комітету
Одеської міської ради
№158 від 14.04.2011


Перелік об’єктів з розробки проектно-кошторисної документації

№
Назва об’єктів
Вид  робіт
1
автошляхопровід "Північ - Південь"
будівництво
2
вул. 25-ї Чапаєвської дивізії (від  просп.  Маршала  Жукова  до  вул. Академіка  Корольова)
реконструкція
3
2-рівнева  розв’язка  по  Ленінградському шосе
капітальний  ремонт
4
вул. 7-а Пересипська (від вул. 3-я Пересипська  до  
вул. Професора Каришковського)
капітальний  ремонт
5
вул. Авіаційна (від вул. Косовської до вул. Івана і Юрія Лип)
капітальний  ремонт
6
вул. Академіка  Вільямса (від вул.  Ільфа і Петрова до просп. Маршала Жукова)
капітальний  ремонт
7
вул. Житомирська (від   вул. Просьолочної  до  Іванівського  шляхопроводу)  
капітальний  ремонт
8
вул. Академіка Заболотного 
капітальний  ремонт
9
вул. Олексіївська  та  Олексіївська пл.
капітальний  ремонт
10
вул. Базарна 
реконструкція
11
вул. Балківська (від  автовокзалу  (вул. Разумовська) до Пересипських мостів)
реконструкція
12
вул. Бригадна (від  вул. Шклярука  до  вул. Чубаївської)
капітальний  ремонт
13
вул. Водопровідна (від вул. Пантелеймонівської  до  
Старосінної  площі)
капітальний  ремонт
14
пров. Високий   (від  вул. Водопровідної  до  вул. Мечникова)
капітальний  ремонт
15
вул. Гаршина 
капітальний  ремонт
16
вул. Гвардійська (від  Фонтанської дороги до вул. Бригадної)
капітальний  ремонт
17
вул. Генерала  Бочарова  (від Дніпропетровської дороги до 
вул. Академіка  Сахарова)
капітальний  ремонт
18
вул. Генерала Петрова 
реконструкція
19
вул. Градоночальницька 
капітальний  ремонт
20
вул. Дальницька 
капітальний  ремонт
21
Дальницьке шосе 
капітальний  ремонт
22
вул. Дачна (від вул. Гаршина до пров. Дачного)
капітальний  ремонт
23
пров. Дачний  (від вул. Дачної до  Фонтанської дороги)
капітальний  ремонт
24
вул. Дніпровська 
капітальний  ремонт
25
вул. Довга 
капітальний  ремонт
26
вул. Долинська (від вул. 7-а  Пересипська  до Балтської дороги)
капітальний  ремонт
27
вул. Єврейська (від  вул. Осипова  до  вул. Канатної)
капітальний  ремонт
28
вул. Єфімова 
капітальний  ремонт
29
вул. Залізнична 
капітальний  ремонт
30
вул. Жоліо-Кюрі (від вул. Академіка  Заболотного до 
вул. Марсельської)
реконструкція
31
вул. Заньковецької 
капітальний  ремонт
32
вул. Івана і Юрія Лип 
капітальний  ремонт
33
вул. Вапняна (від вул. Краснослобідської до  Хаджибейської дороги)
капітальний  ремонт
34
вул. Карла Лібкнехта
капітальний  ремонт
35
вул. Цегляна 
капітальний  ремонт
36
вул. Професора Коровицького 
капітальний  ремонт
37
вул. Скісна (від  вул. Градоночальницької  до  
вул. Ленінградської)
капітальний  ремонт
38
вул. Кострова 
капітальний  ремонт
39
вул. Кругова  (р-н вул. Хуторської)
капітальний  ремонт
40
вул. Ковальська 
капітальний  ремонт
41
вул. Левітана (від вул. Академіка  Корольова до просп.  Маршала Жукова)
капітальний  ремонт
42
Ленінградське шосе 
капітальний  ремонт
43
вул. Лиманна 
капітальний  ремонт
44
вул. Литовська 
капітальний  ремонт
45
вул. Львівська 
капітальний  ремонт
46
Люстдорфська  дорога  (від  Адміральського  просп.  до 
вул. Космонавта  Комарова)
капітальний  ремонт
47
Лютеранський  провулок
капітальний  ремонт
48
узвіз Маринеско 
капітальний  ремонт
49
вул. Майстерна 
капітальний  ремонт
50
шляхопровід  по  вул. Буніна  (міст  «Коцебу»)    
передаварійні роботи
51
вул. Нікітіна
капітальний  ремонт
52
вул. Новощіпний ряд  
реконструкція
53
вул. Овідіопольська дуга  
реконструкція
54
вул. Одеська 
капітальний  ремонт
55
вул. Онезька
капітальний  ремонт
56
вул. Осипова 
капітальний  ремонт
57
вул. Пантелеймонівська 
реконструкція
58
вул. Паркова 
капітальний  ремонт
59
переїзди трамвайного полотна з проїжджою частиною вулиць у 
т. ч.: вул. Паустовського  ріг просп.  Добровольського; 
Південна дорога ріг Миколаївської дороги; 
Миколаївська дорога ріг вул. Чорноморського козацтва; 
вул. Чорноморського козацтва ріг вул. Миколи Гефта; 
вул. Церковна ріг вул. Чорноморського козацтва
капітальний  ремонт
60
площа  5-ї  ст. Великого  Фонтану
реконструкція
61
вул. Преображенська  (від  Тираспольської площі  до  
вул. Софіївської)
реконструкція
62
вул. Преображенська (від  вул.  Пантелеймонівської  до  
вул. Старопортофранківської)
реконструкція
63
проїзд  уздовж  трамвайної колії від  8-ї   
до  9-ї  ст.  Люстдорфської  дороги
капітальний  ремонт
64
вул. Промислова (від вул. Хімічної  до вул. Паркової)
реконструкція
65
вул. Просьолочна 
капітальний  ремонт
66
вул. Професора  Каришковського (від  вул. 7-а Пересипська  до   Балтської  дороги)
капітальний  ремонт
67
вул. Прохоровська 
капітальний  ремонт
68
вул. Радісна  (від вул. Туристської до пл. Незалежності)
капітальний  ремонт
69
вул. Райдужна
капітальний  ремонт
70
вул. Рекордна 
капітальний  ремонт
71
вул. Ромашкова 
капітальний  ремонт
72
вул. Академіка Сахарова 
капітальний  ремонт
73
проспект Незалежності 
капітальний  ремонт
74
вул. Софіївська 
капітальний  ремонт
75
вул. Спартаківська 
капітальний  ремонт
76
Деволанівський узвіз
реконструкція
77
Старобазарний сквер
капітальний  ремонт
78
вул. Старопортофранківська 
реконструкція
79
узвіз Степана Олійника  
капітальний  ремонт
80
вул. Стовпова 
капітальний  ремонт
81
вул. Теплична 
капітальний  ремонт
82
Тираспольське шосе
капітальний  ремонт
83
вул. Толбухіна 
капітальний  ремонт
84
площа Толбухіна  
капітальний  ремонт
85
 Фонтанська дорога (від 12-ї  до 16-ї ст. Великого Фонтану) 
реконструкція
86
Хаджибейська дорога
капітальний  ремонт
87
вул. Хуторська (від вул. Хімічної до залізничного  переїзду)
капітальний  ремонт
88
вул. Центральна 
капітальний  ремонт
89
вул. Центральний  аеропорт (від  вул. Кострової  до вул. Щорса)
капітальний  ремонт
90
вул. Шота Руставелі 
капітальний  ремонт
91
вул. Щорса  (від  вул. Центральний  аеропорт  до  Іванівського  шляхопроводу)
капітальний  ремонт
92
вул. Дача  Ковалевського  
капітальний  ремонт
93
Щелаківська канава (протяжність  400 п/м по вул. Отамана Чепіги)
капітальний  ремонт



Керуюча справами                                                                                           Т. Герасименко


