
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 23.03.2016 р. № 21 
 
Про проведення поточного ремонту  
доріг міста (щебеневе покриття).  
 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Вирішили: 1.Затвердити протокол № 6 від 02.03.2016 року Комісії  з питань 

будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища щодо поточного ремонту доріг міста (влаштування щебеневого 

покриття) в 2016 році (додається). 

2. Провести поточний ремонт доріг згідно переліку та у послідовності, визначеній 
профільною комісією. 

 
 

Міський голова                                        В. Сидоренко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



П Р О Т О К О Л № 6 
Виїзного засідання «Комісії  з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного середовища» 
 
02 березня 2016 р.  
 
Склад комісії: Івахно Сергій Юрійович – голова комісії, Лисенко Володимир Віталійович – 
заступник голови комісії, Тищенко Людмила Вікторівна – секретар комісії, Козоріз Олександр 
Володимирович – член комісії, Грибовод Олександр Сергійович – член комісії.(рішення 
Червонозаводської міської ради №3 від 20.11.2015р.) 
 
Присутні: 
  
 
 
Відсутні:                             Грибовод О.С. 
                                             Козоріз О.В. 
За участю членів апарату управління 
виконкому міської ради:   
Добруля Сергій Васильович – заступник міського голови; 
Мусієнко Віктор Олександрович – провідний спеціаліст з питань інфраструктури та спорту; 
Катіба Сергій Іванович – провідний спеціаліст з земельних питань та містобудування.  

Порядок денний: 
Розгляд питання поточного ремонту доріг в м. Червонозаводське (влаштування 
щебеневого покриття). 

Оглянуто стан доріг, які не мають твердого покриття. В результаті обстеження 
встановлено, що більшість доріг потребують підсипки на окремих ділянках. Інші, на яких 
ніколи не проводилася підсипка, потребують влаштування покриття по всій довжині. Зокрема, в 
порядку черговості необхідно провести покриття на таких вулицях: 

№ 
п/п 

Щебеневе покриття Примітка 

1 вул. Суворова повністю 
2 вул. О. Невського Від № 5 і до кінця 
3 вул. З. Космодем’янської повністю 
4 І- пров. Дружби повністю 
5 ІІ- пров. Дружби Від № 4 до № 2 
6 вул. Мічуріна повністю 
7 вул. Калинова Пройти грейд. І повністю засипать 
8 вул. Правди  вибірково 
9 вул. Яблунева повністю 

10 вул. Лугова повністю 
11 вул. Прорізна повністю 
12 вул. О. Кошового повністю 
13 вул. Рикова вибірково 
14 вул. Сульська вибірково 
15 вул. Ватутіна (проїзд під дворами) З № 79 по № 111 
16 пров. Матросова  (виїзд на польову дорогу) 
17 вул. Матросова  (від № 47 до № 55) 
18 вул. Виноградна  (вибірково від № 17) 
19 вул. Молодіжна вибірково 
20 вул. Б. Хмельницького повністю 
21 вул. Кирпоноса  вибірково 

Голосували:  
«За» – _3_ 
«Проти» – _0_ 
«Утримались» – _0_ 
 Голова комісії:_________________ ПІБ_____________________ 
Секретар комісії_______________ПІБ_______________________ 

Івахно С.Ю. 
Лисенко В.В. 
Тищенко Л.В. 
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