
   
 

 

 Об'єкти, які приймають участь у програмі співфінансування в м. Миколаєві 

Адреса об'єкту Вид робіт Загальна вартість 
об'єкта по 

кошторису, тис.грн. 

Статус об'єкту 

1 2 3 4 

 

(згідно рішення МВК від 25.01.2019 № 66) 
  

Капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ 

  

вул.Тернівська 
розвилка, 6 

шиферна покрівля 
667,460 

Прозоро 

вул.В.Морська, 21 шиферна покрівля 
911,956 

коригування проекту 

вул. 3 Слобідська, 
54-А 

м'яка покрівля 
478,063 

коригування проекту 

вул. Крилова, 14-А металева покрівля 
299,87 

коригування проекту 

 вул. Крилова,18 шиферна покрівля 
275,61 

коригування проекту 

 вул. Г. Петрової, 6-

А 
шиферна покрівля 

1000,00 
коригування проекту 

вул.Крилова, 44-а м'яка покрівля 
442,666 

Прозоро 

Вул. Південна, 54 м'яка покрівля 
519,584 

коригування проекту 

пр.Богоявленський, 
16А 

шиферна покрівля 
690,769 

Прозоро 

пр.Богоявленський, 
14А 

шиферна покрівля 
730,504 

Прозоро 

вул.Арх.Старова, 
10а 

м'яка покрівля 
593,630 

завершення робіт 

вул. Шевченка, 16 м'яка покрівля 
448,591 

Прозоро 

пр.Героїв України, 
15 

м'яка покрівля 
679,907 

Прозоро 

вул.Арх.Старова, 
10Г 

м'яка покрівля 
824,551 

Прозоро 

пр.Центральний, 6 шиферна покрівля 
728,423 

Прозоро 

пр.Центральний, 
8А 

шиферна покрівля 
1086,522 

  

 вул. 12 Поздовжня, 
5 

м'яка покрівля 
311,23 

перехідний з 2018 року 

 вул. Шевченко, 75 шиферна покрівля 
100,00 

перехідний з 2018 року 

вул.Чкалова, 110А м'яка покрівля 
1172,294 

Прозоро 

    
11961,632 

  

 



 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж  будинків ОСББ 

 

  

вул.8 Березня. 12 
 капітальний ремонт 
електричних мереж 687,146 

коригування проекту 

пр.Героїв України, 
13-В 

капітальний ремонт 
системи опалення зі 
встановленням ІТП 604,531 

коригування проекту 

пров.Парусний, 9Б 

Капітальний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення  450,0 

коригування проекту 

вул.Шосейна, 14 

капітальний 
ремонтсистеми 
опалення з 
встановленням ІТП 885,942 

коригування проекту 

вул.Шосейна, 10 
Капітальний ремонт 
системи опалення 343,817 

коригування проекту 

вул. Робоча, 11 

Капітальний ремонт 
системи 
водопостачання, 
водовідведення та 
опалення 904,19 

коригування проекту 

пров.Парусний, 11-

А 

капітальний ремонт 
системи 
водопостачання, 
водовідведення, 
системи опалення 988,28 

коригування проекту 

пр.Героїв України, 
15-А 

Капітальний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення  350,00 

коригування проекту 

    
5213,900 

  

 

Поточні ремонти 

 

вул.Лазурна, 14-б 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання 34,86 

  

вул.Г.Карпенка, 59 заміна вікон 48,92   

Вул. Театральна, 6 Заміна вікон 37,65   

вул.Космонавтів, 
49, 49/1 

заміна віконих та 
дверних блоків 162,02 

  

вул.Казарського, 5-

б 

заміна вікон 
сходових клітин 197,99 

  

пр.Корабелів, 20/1 
заміна вікон 
сходових клітин 74,76 

  

вул.Озерна, 8 
заміна вікон 
сходових клітин 125,00 

  

вул.Океанівська, 47 
заміна вікон 
сходових клітин 153,95 

  

вул.Г.Карпенка, 61 
заміна вікон 
сходових клітин 57,27 

  

вул. Чкалова, 78 
Поточний ремонт 
системи холодного 201,62 

  



водопостачання 

вул.Лазурна, 38Б 
поточний ремонт 
покрівлі 199,00 

  

вул.6 Слобідська, 
46 

Поточний ремонт 
електричних мереж 180,11 

  

вул.6 Слобідська, 
46А 

Поточний ремонт 
електричних мереж 196,46 

  

вул.Космонавтів, 
150 

Поточний ремонт 
електричних мереж 199,98 

  

вул.Водопрвідна, 
15 

Поточний ремонт 
електричних мереж 145,49 

  

вул.Південна, 27 
поточній ремонт 
вимощення 198,95 

  

вул.Чкалова, 84 
Поточний ремонт 
електричних мереж 199,89 

  

вул.Курортна, 7 
Поточний ремонт 
електричних мереж 121,64 

  

вул.Крилова, 54 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання 196,27 

  

пр.Центральний, 
267 

Поточний ремонт 
системи каналізації 196,50 

  

пр.Героїв України, 
13А 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення 203,57 

  

пр. Миру, 30 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення 199,95 

  

вул.Архіт.Старова, 
8Б 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення 199,93 

  

вул.Будівельників, 
22 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення 118,50 

  

вул.Арх.Старова, 
12 

поточний ремонт 
покрівлі 199,87 

  

вул.Арх.Старова, 
10Б 

поточний ремонт 
системи опалення 199,15 

  

пров.Парусний, 7А 
поточній ремонт 
вимощення 199,89 

  

вул.Будівельників, 
14 

поточній ремонт 
вимощення 199,91 

  

вул.Олійника, 24/3 
поточній ремонт 
вимощення 88,04 

  

вул.Лазурна, 42 

поточний ремонт 
системи холодного 
водопостачання 102,06 

  

вул.Казарського,5 

поточний ремонт 
системи холодного 
водопостачання 142,08 

  

вул.Арх.Старова, 
2/6 корп.7 

поточний ремонт 
покрівлі 200,00 

  



вул.Арх.Старова, 
14 

поточний ремонт 
системи опалення 200,00 

  

пр.Центральний, 
94а 

поточний ремонт 
покрівлі 119,68 

  

вул.Космонавтів, 
57а 

поточний ремонт 
системи опалення 200,00 

  

вул.Арх.Старова, 
2/6 корп.3 

поточний ремонт 
покрівлі 190,00 

  

вул.Силікатна, 285 

поточний ремонт 
мереж 
водопостачання та 
водовідведення 122,21 

  

вул.Адм.Макарова, 
14 

поточний ремонт 
вимощення  200,00 

  

вул.Декабристів,38/
2 

поточний ремонт 
будинку 200,00 

  

вул.Шосейна,12 

ремонт мережі 
холодного 
водопостачання та 
водовідведення 200,00 

  

    6413,15   

 

 

ПОТРЕБА  
в проведені ремонтів в будинках ОСББ у 2019 році 

 

 

 

 

Капітальний ремонт 

 

 

вул.Крилова, 44 
капітальний ремонт 
м'яка покрівля 722,759 

  

вул.12 Поздовжня, 
13 

капітальний ремонт 
шиферна покрівля 522,899 

  

вул.Молодогвардій
ська, 28-А 

капітальний ремонт 
м'яка покрівля 1101,773 

  

вул.Погранична, 
69А 

капітальний ремонт 
м'яка покрівля 449,576 

  

пр.Богоявленський, 
34 

капітальний ремонт 
шиферна покрівля 830,28 

  

вул.В.Морська, 68 
капітальний ремонт 
шиферна покрівля 1035,92 

  

вул. Китобоїв, 14А 
капітальний ремонт 
м'яка покрівля 700,873 

  

вул.Інженерна, 13 
капітальний ремонт 
шиферна покрівля 1069,28 

  

вул.Потьомкінська, 
95 

капітальний ремонт 
шиферна покрівля 850,42 

  

вул.Лазурна, 38Б 
Капітальний ремонт 
покрівлі 970,548 

  

вул Лазурна, 52 
Капітальний ремонт 
покрівлі 1033,809 

  

вул Лазурна, 52А 
Капітальний ремонт 
покрівлі 1033,078 

  

вул Лазурна, 52Б 
Капітальний ремонт 
покрівлі 1259,91 

  



        

вул.Миколаївська, 
34 

Капітальний ремонт 
водопроводу та 
каналізації 256,66 

  

вул.6 Слобідська, 
48 

капітальний ремонт 
електричних мереж 856,181 

  

вул.Озерна, 17Б 

капітальний ремонт 
системи опалення зі 
встановленням ІТП 423,474 

  

пр.Миру, 48 
капітальний ремонт 
електричних мереж 1821,893 

  

вул.Космонавтів, 
80 

капітальний ремонт 
електричних мереж 1316,998 

  

вул.Образцова, 4А 
капітальний ремонт 
електричних мереж 802,252 

  

пр.Центральний, 
140 

капітальний ремонт 
електричних мереж 786,268 

  

вул.О.Ольжича, 7А 
капітальний ремонт 
системи опалення 2057,178 

  

пр.Богоявленський, 
340/2 

Капітальний ремонт 
системи 
водопостачання та 
водовідведення  748,34 

  

вул.Космонавтів, 

82 

Капітальний ремонт 
системи опалення  1000 

  

вул.Космонавтів, 
53/1 

Капітальний ремонт 
системи опалення 649,77 

  

вул.Космонавтів, 
136 

Капітальний ремонт 
системи опалення 649,903 

  

        

вул.Олійника, 38 

капітальний ремонт 
вхідних зон (фасадна 
частина) 978,87 

  

 

Поточний ремонт 

 

вул.Крилова, 46 
поточний ремонт 
електричних мереж 

136,571   

вул.Крилова 46А 
поточний ремонт 
електричних мереж 

139,757   

вул. Чкалова, 110 
поточний ремонт 
електричних мереж 

199,916   

вул.Вінграновськог
о, 45 

поточний ремонт 
мереж 
водопостачання  200 

  

вул.Вінграновськог
о, 45 

поточний ремонт 
мереж 
водовідведення 195,221 

  

вул. Арх.Старова, 
10А 

поточний ремонт 
мереж 
водопостачання 200 

  

вул. Арх.Старова, 
10-Д 

поточний ремонт 
покрівлі 200 

  

пр. 
Богоявленський, 29 

поточний ремонт 
системи опалення 199,99 

  

вул. Г.Карпенка, 
33-А 

заміна віконо та 
дверей 107,947 

  



 

 

вул.Знаменська, 45 
поточний ремонт 
системи каналізації 159,568 

  

вул. Казарського, 
5-Б 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
каналізації 212,1216 

  

вул. Херсонське 
шосе, 48 

поточний ремонт 
системи 
водопостачання та 
каналізації 131,063 

  

вул. Космонавтів, 
138Б 

поточний ремонт 
покрівлі 199,521 

  


