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Про хід виконання у 2019 році Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VII


	Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням                  Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VII, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році            Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VII, надану управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Підгайного С.Г.

Міський голова					      	 			Г. Труханов




Керуюча справами     								О. Оніщенко


Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 126 від 30.04.2020 р.


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VІІ

Міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VІІ (далі – Програма). 
Програма розроблена з метою здійснення комплексних заходів щодо збереження історичного середовища міста, цінної історичної забудови, особливо у ядрі історичного центру Одеси, де розташована значна кількість пам’ятників та об’єктів культурної спадщини, підвищення рівня благоустрою міста, подальшого розвитку історичного центру Одеси.
Відповідальний виконавець Програми – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
Виконавцями Програми і головними розпорядниками бюджетних коштів є:
- департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
- управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів бюджету м. Одеси, яке здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.
Обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2019 рік, склали 407 116,3 тис.грн, на реалізацію заходів Програми затверджено 267 973,9 тис.грн, фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 259 907,2 тис.грн.
У 2019 році виконання Програми здійснювалося за такими напрямами та заходами.
2. Ремонтно-відновлювальні роботи дорожнього, тротуарного покриття у центральній частині міста.
2.2. Капітальний ремонт пров. Воронцовського у м. Одесі                      (освоєно 20 000,0 тис.грн).
Виконавець заходу – управління дорожнього господарства Одеської міської ради. 
У рамках заходу управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради були виконані роботи з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт провулку Воронцовського у м. Одесі, проведено тендерну процедуру закупівлі вищевказаних робіт, укладено відповідний договір.
У 2019 році у рамках проведення капітального ремонту Воронцовського провулку у м. Одесі виконано роботи з капітального ремонту інженерних мереж (зокрема мереж побутової та дощової каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, мереж газопроводу, енергопостачання, теплопостачання, зв’язку, зовнішнього освітлення та прокладання кабельної каналізації) та відновлення твердого покриття проїжджої частини та тротуарів гранітною бруківкою на загальній площі  2,96 тис.кв.м. 
3. Благоустрій бульвару Михайла Жванецького у м. Одесі.
3.1. Проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького, від Одеського художнього музею до Військового узвозу,                  в м. Одесі (освоєно 300,0 тис.грн).
Виконавець заходу – департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради. 
На виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради     від 25 жовтня 2018 року № 458 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів  у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі» у I кварталі 2019 року департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради був проведений відповідний відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію. На конкурс надійшло 29 робіт. Журі конкурсу визначило переможців. Кращі проєктні рішення можуть бути покладені в основу для розробки проєктно-кошторисної документації з благоустрою території. Грошові винагороди переможцям конкурсу за кращі проєктні рішення, що передбачені умовами та програмою конкурсу в обсязі 300,0 тис.грн, сплачено.
3.2. Проект реконструкції та капітального ремонту верхнього простору території бульвару Михайла Жванецького (у т.ч. капітальний ремонт елементів благоустрою території вздовж скверу від будинку на                    вул. Преображенській, 2-а до будинку на вул. Софіївській, 3) у м. Одесі (освоєно 30 000,0 тис.грн).
Виконавець заходу – управління капітального будівництва Одеської міської ради.
У 2019 році виконувались роботи з благоустрою території, зокрема з облаштування системи водовідведення. 


3.3. Проект реконструкції нижнього простору схилів бульвару Михайла Жванецького.
Виконавець заходу – управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Виконання заходу не здійснювалось.
6. Реставрація, відновлення елементів історичного декору, у т.ч. фасадів, збереження історичної забудови. 
6.1. Відновлення  історичних брам, дверей сходів та автентичних елементів історичної забудови (освоєно 653,0 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
З метою реалізації проєктів – переможців громадського бюджету міста Одеси 2019 року проведено роботу з розробки та погодження проєктної документації щодо таких об’єктів:
	- «Реставрація старовинних дверей об’єкту культурної спадщини в центральній частині м. Одеси по вул. Преображенська, 17»;
	- «Реставрація старовинних дверей об’єкту культурної спадщини в центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 14»;
	- «Реставрація старовинних дверей об’єкту культурної спадщини в центральній частині м. Одеси по вул. Преображенська, 11»;
	- «Реставрація старовинних дверей об’єкту культурної спадщини в центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 19»;
	- «Реставрація старовинних дверей об’єкту культурної спадщини в центральній частині м. Одеси на пл. Катерининській, 8».
У рамках заходу у 2019 році також проведено реставрацію старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в центральній історичній частині          м. Одеси по вул. Преображенській, 17.
6.2. Розробка паспортів фасадів будинків, розташованих у центральній частині м. Одеси.
Виконавець заходу – департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Виконання заходу не здійснювалось. 
6.3. Виготовлення технічних висновків щодо стану об’єктів культурної спадщини, визначення балансової вартості (освоєно 199,9 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році у рамках заходу проводилися обстеження будівель-пам’яток з наданням технічних висновків:
	- «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації частини лівоворотнього внутрішньо дворового  флігелю  будинку-пам'ятки по вулиці Катерининській, 24 в м. Одесі»;
	- «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації зупинного павільйону трамвайного товариства по вулиці Французький бульвар, 66/2              в м. Одесі»;
	- «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації флігелю А-3Ж житлового будинку-пам’ятки по вулиці Софіївській, 15 (Торгова, 7) в            м. Одесі»;
	- «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації підвальних приміщень житлового будинку по вулиці Новосельського, 75 в м. Одесі».
6.4. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини (освоєно 150,0 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році згідно з укладеними договорами розроблено облікову документацію наступних об’єктів культурної спадщини:
	- «Будівля-пам’ятка за адресою: вул. Катерининська, 24»; 
	- «Історичний підземний кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)» (Французький бульвар, 60-П (на трасі здоров’я під Гагарінським плато, в районі пляжу «Аркадія»);
	- «Історичний підземний кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)»              (вул. Градоначальницька, 18);
	- «Житловий будинок з торгівельними приміщеннями» (коригування) по вул. Тираспольській, 32 в м. Одесі». 
6.5. Відновлення елементів історичного декору, частин пам’яток, пошкоджених у результаті вандалізму та стихій (освоєно 374,8 тис.грн).  
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
Протягом 2019 року проведено ремонт пошкоджених частин пам’яток монументального мистецтва – пам’ятника генерал-губернатору Новоросійського краю і Бессарабії князю М.С. Воронцову (пл. Соборна) та пам’ятника героям-льотчикам 69-го авіаполку (5-а ст. Великого Фонтану, Фонтанська дорога ріг проспекту Адміральського), поточний ремонт пам’ятника-покажчика містам-побратимам (пл. Думська, 1) та зливової каналізації об’єкта «Історичний підземний кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)» (вул. Градоначальницька, 18). 
6.6. Виконання антивандальних заходів після проведення ремонтно-реставраційних робіт (у т.ч. на об’єктах-пам’ятках) шляхом нанесення захисного покриття (освоєно 1 100,0 тис.грн).  
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році виконано поточний ремонт (з технічним наглядом за поточним ремонтом) з нанесенням антивандального покриття: скульптурної групи «Лев і левиця» (Міський сад), пам’ятника отаману Антону Головатому (Старобазарний сквер), скульптурної композиції «Викрадення Європи»              (9-а ст. Великого Фонтану), скульптурної композиції О.В. Суворову                      (ріг проспекту Добровольського, Південної дороги і Миколаївської дороги), комплексу споруд «Мертвецька башта» (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, біля Суворовської Алеї), музею під відкритим небом «Куточок старої Одеси» (вул. Гоголя, біля Тещиного мосту), пам’ятника льотчику-космонавту Г.Т. Добровольському (вул. Героїв оборони Одеси, 60-а).
6.7. Організація, проведення та участь у конференціях, наукових семінарах (у т.ч. міжнародних) з питань збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини (освоєно 350,0 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
Захід профінансовано та у 2019 році було проведено практичний семінар на тему: «Методика і практика демонтажу архітектурного декору в рамках протиаварійних заходів на фасадах будівель історичного центру         в м. Одеса», організований захід приурочений до святкування Дня пам’яток історії і культури України та Міжнародного дня пам’яток та історичних місць. 
Також у липні місяці 2019 року був організований та проведений              ІІ практичний семінар на тему: «Правові аспекти охорони культурної спадщини. Практичний вимір» та у грудні місяці – робочий семінар на тему: «Органи місцевого самоврядування та охорона культурної спадщини. Актуальні питання».
 6.9. Розробка науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та їх частинах (освоєно 496,5 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році відповідно до укладених договорів виконано та узгоджено науково-проєктну документацію таких об’єктів:
	- «Ремонтно-реставраційні роботи парадного входу будівлі-пам’ятки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 5»;
	- «Реставрація скульптурної групи «Діти і жабеня» («Нарциси») з фонтаном, за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 6»;
	- «Реставрація галереї будівлі-пам’ятки за адресою: вул. Льва Толстого, 32».
6.10. Видання літератури з історії пам’яток та об’єктів культурної спадщини м. Одеси (освоєно 200,0 тис.грн).  
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році виконані послуги з макетування та друкарської підготовки для виготовлення фотоальбома «Сходи старої Одеси» та послуги з             розробки проєкту, макетування до друкарської підготовки буклета «Одеський археологічний музей».
6.11. Проведення протиаварійних заходів історичної забудови у Центральному історичному ареалі м. Одеси (освоєно 200,0 тис.грн).  
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
Виконано роботи з розчищення та огородження історичного підземного кар’єру вироблення вапняку (штучної печери) за адресою: м. Одеса, Французький бул., 60-П (Траса здоров’я, під Гагарінським плато в районі пляжу «Аркадія») та з поточного ремонту частини тротуарного покриття               (у рамках протиаварійних заходів) за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 52. 
6.12. Тимчасове зберігання музейних предметів, а саме чотирьох скульптурних фігур державної частини Музейного фонду України, які являються фрагментами Пам’ятника засновникам Одеси (освоєно 1 515,9 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році був укладений договір на страхування та охорону об’єкта –  музейних предметів, а саме чотирьох скульптурних фігур державної частини Музейного фонду України, які є фрагментами Пам’ятника засновникам Одеси. 
6.13. Проведення ремонту (реставраційного) на будівлях та їх частинах історичної забудови м. Одеси, у т.ч.: вул. Базарна, 33, вул. Буніна, 22,                вул. Велика Арнаутська, 24, пров. Віце-адмірала Жукова, 25, вул. Дворянська, 8 ріг вул. Садової, 9, вул. Дерибасівська, 8, вул. Єлісаветинська, 1,                 вул. Канатна, 41, вул. Канатна, 84, вул. Катерининська, 3, вул. Катерининська, 24, вул. Ковальська, 54 ріг вул. Успенської, 72, вул. Лейтенанта Шмідта, 1               ріг вул. Великої Арнаутської, вул. Льва Толстого, 6, вул. Льва Толстого, 32, пров. Ляпунова, 12, вул. Маразліївська, 28, вул. Маразліївська, 38,                  вул. Ольгіївська, 15, вул. Пантелеймонівська, 56 ріг вул. Лейтенанта Шмідта, 21, вул. Пастера, 34, вул. Пастера, 36, вул. Преображенська, 6, вул. Преображенська, 52, вул. Пушкінська, 5 ріг вул. Дерибасівської (вхідна група парадного входу), вул. Пушкінська, 29 ріг вул. Єврейської, вул. Пушкінська, 34 ріг вул. Троїцької, вул. Садова, 7, вул. Софіївська, 15 ріг вул. Торгової, вул. Старопортофранківська, 9, вул. Торгова, 7, вул. Троїцька, 21, вул. Успенська, 25,  бул. Французький, 21 ріг пров. Удільного (освоєно 2 998,3 тис.грн).
Виконавець заходу – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
У 2019 році в рамках заходу виконано та узгоджено науково-проєктну документацію на виконання ремонту (реставраційного) наступних об’єктів:
	- «Ремонт (реставраційний) фасаду будівлі історичної забудови м. Одеси по вул. Дерибасівська, 8»;
	- «Ремонт (реставраційний) фасаду будівлі-пам’ятки за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 3»;
	- «Ремонт (реставраційний) по будинку-пам’ятці по вул. Катерининська, 24».
Також у 2019 році у рамках заходу виконано ремонтно-реставраційні роботи з авторським та технічним наглядом на об’єкті, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 5 ріг вул. Дерибасівської (вхідна група парадного входу), відповідно до укладеного договору по об’єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи парадного входу будівлі-пам’ятки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 5».
За напрямами Програми 7-12 виконавцем заходів є управління капітального будівництва Одеської міської ради та у 2019 році виконано:
7. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Рішельєвської у м. Одесі. 
7.1. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини            м. Одеси (в межах вул. Дерибасівської та вул. Успенської), у т.ч.:                 вул. Рішельєвська, 7, вул. Рішельєвська, 10, вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18, вул. Рішельєвська, 12,   вул. Рішельєвська, 27, вул. Рішельєвська, 31 ріг вул. Троїцької, 33, вул. Рішельєвська, 32, вул. Рішельєвська, 33, вул. Рішельєвська, 38,                    вул. Рішельєвська, 40, вул. Рішельєвська, 42 ріг вул. Успенської                       (освоєно 5 460,0 тис.грн). 
У 2019 році виконувалися проєктні та ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки, розташованої за адресою: м. Одеса,            вул. Рішельєвська, 38. 
7.2. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини            м. Одеси (в межах вул. Успенської та вул. Пантелеймонівської), у т.ч.:           вул. Рішельєвська, 35-37, вул. Рішельєвська, 39, вул. Рішельєвська, 43,               вул. Рішельєвська, 45, вул. Рішельєвська, 48, вул. Рішельєвська, 54,                     вул. Рішельєвська, 55, вул. Рішельєвська, 56, вул. Рішельєвська, 58, вул. Рішельєвська, 63, вул. Рішельєвська, 66, вул. Рішельєвська, 67, вул. Рішельєвська, 69, вул. Рішельєвська, 74, вул. Рішельєвська, 76, вул. Рішельєвська, 78. 
Виконання заходу не здійснювалось.
8. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Пушкінської у м. Одесі.
8.1. Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини            м. Одеси (у межах вул. Ланжеронівської та вул. Успенської), у т.ч.:                    вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської, вул. Пушкінська, 4 ріг                   вул. Дерибасівської, 8, вул. Пушкінська, 7, вул. Пушкінська, 8, вул. Пушкінська, 13, вул. Пушкінська, 16,  вул. Пушкінська, 19,  вул. Пушкінська, 27, вул. Пушкінська, 28, вул. Пушкінська, 29,  вул. Пушкінська, 30, вул. Пушкінська, 31, вул. Пушкінська, 33,  вул. Пушкінська, 34, вул. Пушкінська, 35 (освоєно 21 137,0 тис.грн).
У межах заходу у 2019 році завершено реставрацію фасадів та покрівель будівель-пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська, 2 ріг             вул. Ланжеронівської та вул. Пушкінська, 4 ріг вул. Дерибасівської, 8.
Розроблено проєктну-кошторисну документацію та виконано частину  ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська, 8, вул. Пушкінська, 16 ріг вул. Буніна. 
Також, у межах заходу у 2019 році розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток по об’єктам за наступними адресами у м. Одесі: 
- вул. Пушкінська, 7; 
- вул. Пушкінська, 13; 
- вул. Пушкінська, 31 ріг вул. Єврейської;
- вул. Пушкінська, 33;
- вул. Пушкінська, 35. 

8.2. Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель  історичної частини            м. Одеси (у межах вул. Успенської та вул. Великої Арнаутської), у т.ч.:           вул. Пушкінська, 42, вул. Пушкінська, 45, вул. Пушкінська, 46, вул. Пушкінська, 54, вул. Пушкінська, 55, вул. Пушкінська, 57, вул. Пушкінська, 58, вул. Пушкінська, 61 ріг вул. Великої Арнаутської, 32 (освоєно 1 074,8 тис.грн).  
У 2019 році в межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська, 45 та             вул. Пушкінська, 46. 
8.3. Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини            м. Одеси (у межах вул. Великої Арнаутської та вул. Пантелеймонівської),       у т.ч.: вул. Пушкінська, 64, вул. Пушкінська, 65, вул. Пушкінська, 66,           вул. Пушкінська, 67, вул. Пушкінська, 73, вул. Пушкінська, 74, вул. Пушкінська, 76, вул. Пушкінська, 78, вул. Пушкінська, 83 (освоєно 14 292,9 тис.грн).
У 2019 році в межах заходу розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано частину ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 78.
Також розроблено та затверджено проєктну-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська, 74 та               вул. Пушкінська, 76. 
9. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Преображенської у м. Одесі.
9.1. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини             м. Одеси, у т.ч.: вул. Преображенська, 1, вул. Преображенська, 2,                   вул. Преображенська, 2а, вул. Преображенська, 6, вул. Преображенська, 9 ріг вул. Софіївської, вул. Преображенська, 11, вул. Преображенська, 13 ріг            вул. Єлісаветинської, вул. Преображенська, 17, вул. Преображенська, 18,  вул. Преображенська, 19, вул. Преображенська, 20, вул. Преображенська, 21, вул. Преображенська, 23, вул. Преображенська, 30, вул. Преображенська, 42, вул. Преображенська, 46, вул. Преображенська, 60, вул. Преображенська, 62 (освоєно 5 516,0 тис.грн).
У 2019 році в межах заходу розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано частину ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової.
Також виконувалися проєктні роботи щодо будівлі-пам’ятки, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 62 ріг вул. Троїцької, 60. 
10. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Маразліївської у м. Одесі.
10.1. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини м. Одеси, у т.ч.: вул. Маразліївська, 2,  вул. Маразліївська, 3,  вул. Маразліївська, 5,          вул. Маразліївська, 12,  вул. Маразліївська, 16, вул. Маразліївська, 20,           вул. Маразліївська, 28, вул. Маразліївська, 36,  вул. Маразліївська, 38,              вул. Маразліївська, 44, вул. Маразліївська, 46,  вул. Маразліївська, 50 ріг              вул. Троїцької, 2, вул. Маразліївська, 60.
Виконання заходу не здійснювалось.
12. Ремонтно-відновлювальні роботи на будівлях, розташованих у Центральному історичному ареалі м. Одеси.
12.1. Ремонтно-відновлювальні роботи, у т.ч. першочергові (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини м. Одеси, у т.ч.: вул. Базарна, 25, вул. Базарна, 29,            вул. Базарна, 33, вул. Буніна, 8, вул. Буніна, 20, вул. Буніна, 22, вул. Буніна, 24, вул. Буніна, 37, пров. Валіховський, 2 ріг узвозу Маринеско, вул. Велика  Арнаутська, 6, вул. Велика  Арнаутська, 24, вул. Велика  Арнаутська, 84 ріг  вул. Преображенської, вул. Гаванна, 9, вул. Гоголя, 4, вул. Гоголя, 5,               вул. Гоголя, 7, вул. Гоголя, 9,  вул. Гоголя, 11,  вул. Гоголя, 13, вул. Грецька, 20, вул. Грецька, 24 ріг вул. Рішельєвської, вул. Грецька, 30, вул. Грецька, 45, вул. Дерибасівська, 1, вул. Дерибасівська, 3, вул. Дерибасівська, 4, вул. Дерибасівська, 7, вул. Дерибасівська, 19, вул. Дерибасівська, 31  ріг вул. Віце-адмірала Жукова, 2, вул. Єврейська, 12, вул. Єврейська, 14, вул. Єврейська, 21,              вул. Єврейська, 48 ріг просп. Олександрівського, 11, вул. Єврейська, 58 ріг вул. Преображенської, вул. Єлісаветинська, 21, вул. Жуковського, 14,           вул. Жуковського, 19, вул. Жуковського, 22, вул. Жуковського, 32,             вул. Жуковського, 36, вул. Жуковського, 43, вул. Канатна, 5 ріг пров. Нахімова, 3, вул. Канатна, 78 ріг вул. Пантелеймонівської, 38, пл. Катерининська, 3,             вул. Коблевська, 41, вул. Коблевська, 43, вул. Ланжеронівська, 8,                  вул. Ланжеронівська, 17, вул. Ланжеронівська, 19, вул. Ланжеронівська, 21, вул. Ланжеронівська, 24а, вул. Ланжеронівська, 26, вул. Мала Арнаутська, 9, вул. Мала Арнаутська, 11, узвіз Маринеско, 16, узвіз Маринеско, 18,                пров. Некрасова, 1, пров. Некрасова, 2, пров. Некрасова, 4, пров. Некрасова, 6, пров. Некрасова, 10 ріг вул. Преображенської, пров. Нечипуренка, 16,               вул. Ніжинська, 47,  вул. Ніжинська, 56, вул. Ніжинська, 64, вул. Ніжинська, 66, просп. Олександрівський, 41, вул. Пантелеймонівська, 76, вул. Пастера, 6, вул. Пастера, 34, вул. Пастера, 50, вул. Пастера, 54, вул. Садова, 20, вул. Садова, 21, пл. Соборна, 1, пл. Соборна, 6, вул. Софіївська, 4, вул. Софіївська,  6,           вул. Софіївська, 10, вул. Софіївська, 15, вул. Софіївська, 16, вул. Софіївська, 18,  вул. Софіївська, 21, вул. Спиридонівська, 10,  вул. Торгова, 3, вул. Торгова, 5, вул. Торгова, 6, вул. Торгова, 20, вул. Троїцька, 21, вул. Троїцька, 56,            вул. Успенська, 25, вул. Успенська, 72, вул. Успенська, 76, пров. Чайковського, 4, пров. Чайковського, 12, пров. Чайковського, 14, пров. Чайковського, 18 ріг вул. Катерининської (освоєно 140 944,1 тис.грн).
У межах заходу розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано частину ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток за наступними адресами у м. Одесі:
- вул. Гаванна, 9 ріг вул. Ланжеронівської, 21;
- вул. Гоголя, 5, вул. Гоголя 7, вул. Гоголя 9;
- вул. Ланжеронівська, 17; 
- вул. Ланжеронівська, 19;
- вул. Ланжеронівська, 21;                    
- вул. Ланжеронівська, 24-а; 
- вул. Ланжеронівська, 26;
- вул. Рішельєвська, 16 ріг Буніна;
- вул. Спиридонівська, 10.  
Розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель по об’єктам за наступними адресами у м. Одесі:
- вул. Дерибасівська, 7; 
- вул. Дерибасівська, 19;
- вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віце-адмірала Жукова, 2. 
Виконувалися проєктні роботи по об’єкту, розташованому за адресою:   м. Одеса, вул. Буніна, 8 ріг вул. Юрія Олеші, 12 та узвіз Деволанівський (освоєно 55 712,9 тис.грн).
Крім того, у межах заходу 12.1 по об’єкту «Проектування та ремонтно-реставраційні роботи із пристосуванням під громадський будинок пам'ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21 (будинок Руссова)» завершено відновлення покрівлі (титано-цинкове покриття), встановлено віконні блоки, виконано реставрацію ліпного декору та фарбування фасаду (освоєно 57 248,4 тис.грн).
Також, у межах заходу 12.1 по об’єкту «Проектування та ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам'ятці, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4» проведено реставрацію зовнішнього фасаду, виконувалися роботи з оздоблення внутрішніх приміщень та облаштування інженерних комунікацій (освоєно 27 982,8 тис.грн).
12.2. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) будівель-пам’яток національного значення в історичній частини м. Одеси, у т.ч.: пров. Воронцовський, 2 (комплекс Воронцовського палацу), площа Думська, 1 («Будівля Старої біржі»), Приморський бульвар, 8 ріг Катерининської площі (освоєно 12 944,0 тис.грн).
У межах заходу виконувалися роботи по наступним об’єктам:
	- «Проектування та реставрація будівель Воронцовського палацу за адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 2». У межах реставрації Ансамблю Воронцовського палацу завершено реставраційні роботи бельведеру (колонади) (освоєно 9 247,1 тис.грн); 
	- «Проектування і реставрація  будівлі Старої біржі за адресою: пл. Думська, 1 в м. Одесі». Проведено проєктні роботи, державну експертизу (освоєно     317,7 тис.грн);
	- «Проектування та проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення, розташованої за адресою: м. Одеса,         бул. Приморський, 8 ріг пл. Катерининської, 1». Завершено ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки національного значення (освоєно 3 379,2 тис.грн).

Інформація про хід виконання заходів Програми у 2019 році додається.


Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко

Додаток
до інформації до Програми



ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру 
міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 30 січня 2019 року № 4199-VІІ,
у 2019 році

1. Найменування відповідального виконавця Програми – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми  – департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VII «Про затвердження Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки», від 12 червня 2019 року № 4707-VII «Про внесення змін до Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси          на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4199-VII», від 18 вересня 2019 року № 5085-VII «Про внесення змін до Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року              № 4199-VII».



№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), 
тис.грн
Бюджетні призначення     
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано,  тис.грн
Касові видатки (освоєно), 
тис.грн
2. Ремонтно-відновлювальні роботи дорожнього, тротуарного покриття у центральній частині міста
2.2.
Капітальний ремонт                          пров. Воронцовського 
у м. Одесі
2019-2020 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0




бюджет 
м. Одеси
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
у т.ч.:
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0

бюджет 
м. Одеси
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
3. Благоустрій бульвару Михайла Жванецького у м. Одесі
3.1.
Проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої          зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького, 
від Одеського художнього музею до Військового узвозу, в м. Одесі
2019 рік
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
300,0
300,0
300,0
300,0




бюджет 
м. Одеси
300,0
300,0
300,0
300,0
3.2.
Проект реконструкції та капітального ремонту верхнього простору території        бульвару Михайла Жванецького (у т.ч. капітальний ремонт елементів благоустрою території вздовж скверу від будинку на вул. Преображенській, 2-а до будинку на вул. Софіївській, 3) у м. Одесі
2019-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0




бюджет 
м. Одеси
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
3.3.
Проект реконструкції нижнього простору схилів  бульвару Михайла Жванецького
2019 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
240,0
0,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
240,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
30 540,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0

бюджет 
м. Одеси
30 540,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
6. Реставрація, відновлення елементів історичного декору, у т.ч. фасадів, збереження історичної забудови
6.1.
Відновлення  історичних брам, дверей, сходів та автентичних елементів історичної забудови
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
1 054,3
1 054,2
653,0
653,0




бюджет 
м. Одеси
1 054,3
1 054,2
653,0
653,0
6.2.
Розробка паспортів фасадів будинків, розташованих у центральній частині 
м. Одеси
2019-2021 роки
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
400,0
0,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
400,0
0,0
0,0
0,0
6.3.
Виготовлення технічних висновків щодо стану об’єктів культурної спадщини, визначення балансової вартості
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
200,0
200,0
199, 9
199,9




бюджет 
м. Одеси
200,0
200,0
199,9
199,9
6.4.
Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
150,0
150,0
150,0
150,0




бюджет 
м. Одеси
150,0
150,0
150,0
150,0
6.5.
Відновлення елементів історичного декору, частин пам’яток, пошкоджених у результаті вандалізму та стихій
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
375,0
374,8
374,8
374,8




бюджет 
м. Одеси
375,0
374,8
374,8
374,8
6.6.
Виконання антивандальних заходів після проведення ремонтно-реставраційних робіт (у т.ч. на об’єктах-пам’ятках) шляхом нанесення захисного покриття
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0




бюджет 
м. Одеси
1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
6.7.
Організація, проведення та участь у конференціях, наукових семінарах (у т.ч. міжнародних) з питань збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
350,0
350,0
350,0
350,0




бюджет 
м. Одеси
350,0
350,0
350,0
350,0
6.9.
Розробка науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та їх частинах
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
500,0
500,0
496,5
496,5




бюджет 
м. Одеси
500,0
500,0
496,5
496,5
6.10.
Видання літератури з історії пам’яток та об’єктів культурної спадщини м. Одеси

2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
200,0
200,0
200,0
200,0




бюджет 
м. Одеси
200,0
200,0
200,0
200,0
6.11.
Проведення протиаварійних заходів історичної забудови у Центральному ареалі 
м. Одеси
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
200,0
200,0
200,0
200,0




бюджет 
м. Одеси
200,0
200,0
200,0
200,0
6.12.
Тимчасове зберігання музейних предметів, а саме чотирьох скульптурних фігур державної частини Музейного фонду України, які являються фрагментами Пам’ятника засновникам Одеси
2019-2021 роки
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
1 520,1
1 520,1
1 515,9
1 515,9




бюджет 
м. Одеси
1 520,1
1 520,1
1 515,9
1 515,9
6.13.
Проведення ремонту (реставраційного) на будівлях та їх частинах історичної забудови м. Одеси, у т.ч.:
  вул. Базарна, 33, вул. Буніна, 22, вул. Велика Арнаутська, 24, 
  пров. Віце-адмірала Жукова, 25, 
  вул. Дворянська, 8 ріг                    вул. Садової, 9, 
вул. Дерибасівська, 8, 
  вул. Єлісаветинська, 1, 
вул. Канатна, 41, вул. Канатна, 84, 
  вул. Катерининська, 3, 
  вул. Катерининська, 24,
  вул. Ковальська, 54 ріг 
  вул. Успенської, 72,
  вул. Лейтенанта Шмідта, 1 ріг 
  вул. Великої Арнаутської, 
  вул. Льва Толстого, 6, 
  вул. Льва Толстого, 32, 
  пров. Ляпунова, 12, 
  вул. Маразліївська, 28, 
  вул. Маразліївська, 38, 
  вул. Ольгіївська, 15, 

  вул. Пантелеймонівська, 56 ріг вул. Лейтенанта Шмідта, 21, 
  вул. Пастера, 34, вул. Пастера, 36, 
  вул. Преображенська, 6, 
  вул. Преображенська, 52, 
  вул. Пушкінська, 5 ріг 
  вул. Дерибасівської (вхідна група парадного входу), 
  вул. Пушкінська, 29 ріг                 вул. Єврейської, 
  вул. Пушкінська, 34 ріг                 вул. Троїцької, вул. Садова, 7, 
  вул. Софіївська, 15 ріг вул. Торгової, 
  вул. Старопортофранківська, 9, 
  вул. Торгова, 7, вул. Троїцька, 21, 
  вул. Успенська, 25,  
  бул. Французький, 21 ріг             пров. Удільного
2019 рік
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
7 500,0
3 000,0
2 998,3
2 998,3




бюджет 
м. Одеси
7 500,0
3 000,0
2 998,3
2 998,3
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
13 549,4
8 649,1
8 238,4
8 238,4

бюджет 
м. Одеси
13 549,4
8 649,1
8 238,4
8 238,4
7. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Рішельєвської у м. Одесі
7.1.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини м. Одеси (в межах вул. Дерибасівської та вул. Успенської), у т.ч.:
вул. Рішельєвська, 7, 
вул. Рішельєвська, 10,
вул. Рішельєвська, 11 ріг            вул. Буніна, 18,
вул. Рішельєвська, 12, 
вул. Рішельєвська, 27,
вул. Рішельєвська, 31 ріг            вул. Троїцької, 33,
вул. Рішельєвська, 32, 
вул. Рішельєвська, 33,
вул. Рішельєвська, 38, 
вул. Рішельєвська, 40,
вул. Рішельєвська, 42 ріг             вул. Успенської
2019-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
28 866,0
5 460,0
5 460,0
5 460,0




бюджет 
м. Одеси
28 866,0
5 460,0
5 460,0
5 460,0
7.2.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини   м. Одеси (в межах вул. Успенської та 
вул. Пантелеймонівської), у т.ч.:
вул. Рішельєвська, 35-37,                             вул. Рішельєвська, 39,                   вул. Рішельєвська, 43,
вул. Рішельєвська, 45,                  вул. Рішельєвська, 48,
вул. Рішельєвська, 54,                  вул. Рішельєвська, 55, 
вул. Рішельєвська, 56,                  вул. Рішельєвська, 58,
вул. Рішельєвська, 63,                   вул. Рішельєвська, 66, 
вул. Рішельєвська, 67,                  вул. Рішельєвська, 69,
вул. Рішельєвська, 74,                  вул. Рішельєвська, 76,
вул. Рішельєвська, 78
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
7 821,3
0,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
7 821,3
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
36 687,3
5 460,0
5 460,0
5 460,0

бюджет 
м. Одеси
36 687,3
5 460,0
5 460,0
5 460,0
8. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Пушкінської у м. Одесі
8.1.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель  історичної частини м. Одеси (у межах вул. Ланжеронівської та вул. Успенської), у т.ч.:
вул. Пушкінська, 2 ріг                   вул. Ланжеронівської,
вул. Пушкінська, 4 ріг                   вул. Дерибасівської, 8,
вул. Пушкінська, 7,                        вул. Пушкінська, 8,     
вул. Пушкінська, 13, 
вул. Пушкінська, 16, 
вул. Пушкінська, 19, 
вул. Пушкінська, 27, 
вул. Пушкінська, 28, 
вул. Пушкінська, 29, 
вул. Пушкінська, 30, 
вул. Пушкінська, 31,
вул. Пушкінська, 33, 
вул. Пушкінська, 34,
вул. Пушкінська, 35
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
51 846,1
21 137,0
21 137,0
21 137,0




бюджет 
м. Одеси
51 846,1
21 137,0
21 137,0
21 137,0
8.2.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель  історичної частини м. Одеси (у межах вул. Успенської та вул. Великої Арнаутської), 
у т.ч.: вул. Пушкінська, 42, 
вул. Пушкінська, 45,
вул. Пушкінська, 46, 
вул. Пушкінська, 54, 
вул. Пушкінська, 55, 
вул. Пушкінська, 57, 
вул. Пушкінська, 58, 
вул. Пушкінська, 61 ріг                вул. Великої Арнаутської, 32
2019-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
10 148,0
1 074,8
1 074,8
1 074,8




бюджет 
м. Одеси
10 148,0
1 074,8
1 074,8
1 074,8
8.3.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель  історичної частини м. Одеси (у межах вул. Великої Арнаутської та
вул. Пантелеймонівської), 
у т.ч.: вул. Пушкінська, 64, 
вул. Пушкінська, 65,
вул. Пушкінська, 66, 
вул. Пушкінська, 67,
вул. Пушкінська, 73, 
вул. Пушкінська, 74,
вул. Пушкінська, 76, 
вул. Пушкінська, 78,
вул. Пушкінська, 83
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
19 401,0
14 292,9
14 292,9
14 292,9




бюджет 
м. Одеси
19 401,0
14 292,9
14 292,9
14 292,9
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
81 395,1
36 504,7
36 504,7
36 504,7

бюджет 
м. Одеси
81 395,1
36 504,7
36 504,7
36 504,7
9. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Преображенської у м. Одесі
9.1.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель  історичної частини м. Одеси, 
у т.ч.: вул. Преображенська, 1, 
вул. Преображенська, 2, 
вул. Преображенська, 2а, 
вул. Преображенська, 6,
вул. Преображенська, 9 ріг 
вул. Софіївської,
вул. Преображенська, 11,
вул. Преображенська, 13 ріг 
вул. Єлісаветинської,
вул. Преображенська, 17,
вул. Преображенська, 18,
вул. Преображенська, 19,
вул. Преображенська, 20,
вул. Преображенська, 21,
вул. Преображенська, 23,
вул. Преображенська, 30,
вул. Преображенська, 42,
вул. Преображенська, 46,
вул. Преображенська, 60,
вул. Преображенська, 62
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
22 000,0
7 516,0
5 516,0
5 516,0




бюджет 
м. Одеси
22 000,0
7 516,0
5 516,0
5 516,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
22 000,0
7 516,0
5 516,0
5 516,0

бюджет 
м. Одеси
22 000,0
7 516,0
5 516,0
5 516,0
10. Ремонтно-відновлювальні роботи вул. Маразліївської у м. Одесі
10.1.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини м. Одеси, 
у т.ч.: вул. Маразліївська, 2,  
вул. Маразліївська, 3, 
вул. Маразліївська, 5, 
вул. Маразліївська, 12, 
вул. Маразліївська, 16, 
вул. Маразліївська, 20, 
вул. Маразліївська, 28, 
вул. Маразліївська, 36, 
вул. Маразліївська, 38,
вул. Маразліївська, 44,
вул. Маразліївська, 46, 
вул. Маразліївська, 50 ріг 
вул. Троїцької, 2,
вул. Маразліївська, 60
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
22 050,4
0,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
22 050,4
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т.ч.:
22 050,4
0,0
0,0
0,0

бюджет 
м. Одеси
22 050,4
0,0
0,0
0,0
12. Ремонтно-відновлювальні роботи на будівлях, розташованих у Центральному історичному ареалі м. Одеси
12.1.
Ремонтно-відновлювальні  роботи, у т.ч. першочергові (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) фасадів та покрівель будівель історичної частини м. Одеси, у т.ч.: вул. Базарна, 25,                             вул. Базарна, 29,
  вул. Базарна, 33, 
  вул. Буніна, 8,
  вул. Буніна, 20,                               вул. Буніна, 22,
  вул. Буніна, 24, 
  вул. Буніна, 37, 
пров. Валіховський, 2 ріг         узвозу Маринеско,
вул. Велика  Арнаутська, 6,
вул. Велика  Арнаутська, 24,
вул. Велика  Арнаутська, 84 ріг вул. Преображенської,
вул. Гаванна, 9, 
вул. Гоголя, 4, 
вул. Гоголя, 5,
вул. Гоголя, 7, 
вул. Гоголя, 9, 
вул. Гоголя, 11,  
  вул. Гоголя, 13, 
  вул. Грецька, 20,
  вул. Грецька, 24 ріг                        вул. Рішельєвської,
  вул. Грецька, 30, 
  вул. Грецька, 45, 
вул. Дерибасівська, 1, 
вул. Дерибасівська, 3,
вул. Дерибасівська, 4, 
вул. Дерибасівська, 7,
вул. Дерибасівська, 19,
вул. Дерибасівська, 31 ріг              вул. Віце-адмірала Жукова, 2, 
вул. Єврейська, 12, 
вул. Єврейська, 14,
вул. Єврейська, 21, 
вул. Єврейська, 48 ріг                 просп. Олександрівського, 11,
вул. Єврейська, 58 ріг                    вул. Преображенської,
вул. Єлісаветинська, 21, 
вул. Жуковського, 14,
  вул. Жуковського, 19, 
  вул. Жуковського, 22, 
  вул. Жуковського, 32, 
  вул. Жуковського, 36,
  вул. Жуковського, 43,
  вул. Канатна, 5 ріг                       пров. Нахімова, 3,
вул. Канатна, 78 ріг 
вул. Пантелеймонівської, 38,
  пл. Катерининська, 3,
  вул. Коблевська, 41,                       вул. Коблевська, 43,
  вул. Ланжеронівська, 8, 
  вул. Ланжеронівська, 17,
  вул. Ланжеронівська, 19,
  вул. Ланжеронівська, 21,
  вул. Ланжеронівська, 24а,
  вул. Ланжеронівська, 26,
вул. Мала Арнаутська, 9, 
вул. Мала Арнаутська, 11,
узвіз Маринеско, 16, 
узвіз Маринеско, 18,
пров. Некрасова, 1, 
пров. Некрасова, 2,
пров. Некрасова, 4, 
пров. Некрасова, 6, 
пров. Некрасова, 10 ріг 
вул. Преображенської,
пров. Нечипуренка, 16, 
вул. Ніжинська, 47, 
вул. Ніжинська, 56, 
вул. Ніжинська, 64,
вул. Ніжинська, 66,
просп. Олександрівський, 41,
вул. Пантелеймонівська, 76,
вул. Пастера, 6, 
вул. Пастера, 34,
вул. Пастера, 50, 
вул. Пастера, 54,
вул. Садова, 20, 
вул. Садова, 21,
пл. Соборна, 1, 
пл. Соборна, 6,
вул. Софіївська, 4, 
вул. Софіївська,  6,
вул. Софіївська, 10, 
вул. Софіївська, 15,
вул. Софіївська, 16, 
вул. Софіївська, 18, 
вул. Софіївська, 21, 
вул. Спиридонівська, 10, 
вул. Торгова, 3, 
вул. Торгова, 5, 
вул. Торгова, 6, 
вул. Торгова, 20, 
вул. Троїцька, 21, 
вул. Троїцька, 56, 
вул. Успенська, 25,  
вул. Успенська, 72, 
вул. Успенська, 76, 
пров. Чайковського, 4, 
пров. Чайковського, 12, 
пров. Чайковського, 14,
пров. Чайковського, 18 ріг 
вул. Катерининської
2019-2021 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
162 394,1
146 586,8
140 944,1
140 944,1




бюджет 
м. Одеси
162 394,1
146 586,8
140 944,1
140 944,1
12.2.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт)  будівель-пам’яток національного значення в історичній частини м. Одеси, у т.ч.: пров. Воронцовський, 2 
(комплекс Воронцовського палацу), площа Думська, 1 
(«Будівля Старої біржі»), 
Приморський бульвар, 8 ріг Катерининської площі
2019-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, 
у т.ч.:
18 500,0
12 957,3
12 944,0
12 944,0




бюджет 
м. Одеси
18 500,0
12 957,3
12 944,0
12 944,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
у т.ч.:
180 894,1
159 544,1
153 888,1
153 888,1

бюджет 
м. Одеси
180 894,1
159 544,1
153 888,1
153 888,1
Всього за Програмою
Усього, 
у т.ч.:
407 116,3
267 973,9
259 907,2
259 907,2

бюджет 
м. Одеси
407 116,3
267 973,9
259 907,2
259 907,2






































