
Додаток
до розпорядження
міського голови
№11 від 16.01.2015р.

План заходів
з підготовки Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї до відзначення 70-ї річниці Перемоги                               у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. та 40-ї річниці від дня його відкриття

  № 
  з/п
Найменування об’єктів
Заходи
Найменування організацій, відповідальних за виконання заходів
ПІБ керівника
	

Скульптура «Катюша» біля центрального входу 
Поточний ремонт
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Система звукопідсилюючої трансляції 
Ремонтно-відновлювальні роботи
ВАТ «Промзв’язок»
Графов В.П.
(за згодою)
	

Панно-плакати  «Схема огляду меморіалу», «Пояс слави» та емблеми  міст-героїв
Реставраційні роботи
КП «Одесреклама»
Кривда І.М.
	

Металеві підрамники, фундаменти та несучі елементи емблем міст-героїв
Ремонтно-відновлювальні роботи
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Зовнішнє освітлення території 
Поточний ремонт
КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»
Прокопець О.В.
	

Алея воїнів-інтернаціоналістів та територія зелених зон 
Роботи з комплексного благоустрою та відновлення зелених насаджень
КП «Міськзелентрест»
Коренєв М.С.
	

Площі, автомобільні шляхи, алеї, тротуари та пішохідні доріжки 
Поточний ремонт бордюрів та асфальтобетонного покриття
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Шмагай А.В.
	

Підводний човен
Ремонтно-відновлювальні роботи
Адміністрація Одеського морського торговельного порту
Соколов М.Ю.                    (за згодою)
	

Тральщик
Ремонтно-відновлювальні роботи
Одеський морський торговельний порт
Жуков Г.Г.
(за згодою)
	

Трамвайний вагон
Ремонтно-відновлювальні роботи
КП «Одесміськелетротранс»
Колесниченко Н.В.
	

Бронепоїзд
Ремонтно-реставраційні роботи
Одеська залізниця
Фрунза В.К.
(за згодою)
	

Лави
Поточний ремонт
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

КП «ЖКС «Чорноморський»

КП «ЖКС» Вузівський»
Калінін Ю.В.


Дідух С.М.

Шонія З.Р.
	

Огородження гарматних двориків
Поточний ремонт
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

КП «ЖКС «Чорноморський»

КП «ЖКС «Вузівський»
Калінін Ю.В.


Дідух С.М.

Шонія З.Р.
	

Архітектурно-художня композиція «Сумна пам’ять століття»
Ремонтно-реставраційні роботи та поточний ремонт основних конструкцій та елементів
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Виставкові зали у приміщенні музею, будівля туалету
Поточний ремонт
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Трибуна
Ремонтно-реставраційні роботи

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Стели біля меморіального знаряддя з переліком військових частин і об’єднань, що брали участь у героїчній обороні                     м. Одеси
Ремонтно-відновлювальні та реставраційні роботи 
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Панов Б.М.
	

Дорожнє покриття проїжджої частини вулиць, тротуарів та площ, прилеглих до Меморіалу героїчної оборони Одеси                 411-ї берегової батареї
Поточний ремонт
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Шмагай А.В.
	

Площа біля центрального входу 
Встановлення біотуалетів та контейнерів для сміття на зупинковому комплексі маршрутних таксі
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Козловський О.М.
	

Кінцеві зупинки громадського транспорту з боку вул. Дача Ковалевського та вул. Марії Демченко з прилеглими територіями
Комплексний благоустрій та санітарне очищення
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Новіков В.С.
	

Станція біологічної очистки «Південна»
Комплексний благоустрій та санітарне очищення прилеглої території, ремонт та фарбування огорожі підприємства
Філія «Інфоксводоканал»                     ТОВ «Інфокс»
Лисенко І.Ю.
	

Територія зеленої зони Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
Санітарне очищення та прибирання сміття
КП «Міськзелентрест»
Коренєв М.С.


Керуюча справами										          О. Оніщенко 

