
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________________                                                                                            №_______ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.05.2019 №223 

“Про делегування функцій замовника 

робіт на поточний ремонт доріг, 

фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів 

місцевого бюджету” 

                Розглянувши лист КП “Лиманський Зеленбуд” від 08.11.2019 № 1465/1, 

керуючись п.1 ст.31, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. .Внести зміни до додатку “Перелік доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту”, затверджений   рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 №223 “Про делегування функцій 

замовника робіт на поточний ремонт доріг, фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету” виклавши його у новій редакції, 

що додається 

 2. Затвердити зміни до переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту, затверджений рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 №223 “Про делегування функцій 

замовника робіт на поточний ремонт доріг, фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету” 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

 

 

 

Міський голова                          П.Ф. Цимідан  
 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

15.05.2019 №223 “Про делегування 

функцій замовника робіт на 

поточний ремонт доріг, 

фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів 

місцевого бюджету” 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
 

О.М. Муравльова 

 

Відділ ЖКГ 

  

І.В. Сердюк 

 

Юридичний відділ 
 

І.О.Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 
К.Б. Короткова 

Загальний відділ 
 

О.В. Донцова 

Керуючий справами 
 

Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням виконавчого комітету  

                                                                                                         №                        

Зміни до переліку доріг комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, що потребують поточного ремонту, фінансування яких у 2019 році передбачається 

здійснювати за рахунок місцевого бюджету 

№ Найменування вулиці (дороги) 
Потребує 

ремонту (кв.м.) 
Сума, тис.грн. 

 м.Лиман 

 м.Лиман   

1 провул. Героїв Десантників -100 -60 
2 вул.Соборна С.Щурове,м.Лиман -122 -73,2 
3 вул.Челюскіна -70 -42 

 Всього -292 -175,2 
 с.Зарічне   

2 Вул.Бульварна  -0,44347 
3 Вул.Поштова  -0,21432 
4 Вул.Пушкіна  -0,14788 

 Всього 0 -0,80567 
 с.Ямпіль   

5 вул.Леваневського -150 -90 
 Всього -150 -90 
 с.Терни   

6 Вул. Миру  -0,47566 
7 Вул.Центральна  -0,47566 
8 Вул.Островерхова  -0,23783 
9 Вул.Бордюгова  -0,23783 

10 До кладовища  -0,23783 
   -1,66481 
 с.Іванівка   

11 Вул.Українська -100 -60 
  -100 -60 
 с.Колодязі   

12 Вул.Шевченка  0,71348 
13 Вул.Лугова  0,23783 
14 Вул.Приозерна  0,71348 

  0 1,66479 
 с.Новосадове   

15 Вул.Польова -100 -60 
  -100 -60 
                              с. Ямполовка   



16 Вул.Центральна -100 -60 
  -100 -60 
                       с.Мирне   

17 Вул.Рибацька -100 -60 
 Всього -100 -60 
 с.Дробишево   

18 Вул.Пушкіна,98  0,2481 
   0,2481 
 с.Новоселівка   

19 Вул.Соборна 0 0,24736 
20 Вул.В.Семенова 0 0,24836 

 Всього 0 0,49572 
 с.Крива Лука   

21 Вул.центральна  -74,20245 
   74,20245 
 с.Озерне   

22 Вул.Кар'єрна 0 -45,17592 
 Всього  45,17592 
 с.Лозове   

23 Вул.Набережна -100 -60 
24 Вул.Вишнева -150 -90 
25 Вул.Молодіжна -50 -30 

 Всього -300 -180 
    

 с.Рідкодуб   

26 Вул.Молодіжна -90 -54 
27 Вул.Шкільна -50 -30 

 Всього -140 -84 
 с.Нове   

28 Вул.Механізаторів 0 -0,2616 
29 Вул.Кленова 0 -0,19026 
30 Вул.Центральна 0 -0,23783 
31 Вул.Севєрна 0 -0,21405 
32 Вул.Молодіжна 0 -0,11891 
33 Вул.Маяковського 0 0,47566 
34 Вул.Торгова 0 0,11891 
35 Вул.Зелена 0 -0,23783 

 Всього 0 -0,66591 
 с.Карпівка   

36 Вул.Восточна -110 -66 
 Всього -110 -66 
 Всього -110 -66 
 с.Коровій Яр   

37 Вул.Миру -600 -360 
  -600 -360 
 Всього по ОТГ  -1224,95431 

 

В.о. начальника відділу  

житлово-комунального господарства                                                         І.В. Сердюк 



 

 

 

 

 

 


