
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМА СЕСІЯ ІІ — ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 VІІ СКЛИКАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я  

№172/8-ІІ/2016                                                                                                            

10 червня 2016                                                                              м. Заставна   

"Про внесення змін до Титульного 

списку  по ремонту вулиць                            

м. Заставна на 2016 рік                              

(з наступними змінами)" 

 

 

Розглянувши пропозиції  заступника міського голови Леваніна Р.В., 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та враховуючи висновок постійної комісії з питань будівництва, транспорту 

житлово — комунального господарства, зв’язку та приватизації,  сесія міської 

ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Титульного списку по ремонту вулиць міста Заставна на 

2016 рік (з наступними змінами), виклавши в новій редакції додаток 1.  

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, транспорту житлово  — комунального господарства, 

зв’язку та приватизації (Сивирин І.М.). 
   

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення сесії 

Заставнівської міської ради 

                                                                                     від 10 червня №172/8-ІІ-2016 

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК 

на ремонт вулиць міста Заставна на 2016 рік. 

 

№ 

п/п 

Назва вулиць і видів робіт  Замовник 

1.  Асфальтування, ямковий ремонт  

 вул. Севастопольська, вул.  В. Турецького з 

провулком, вул. Бажанського, вул. Кіцманська,                            

вул. Чкалова, вул. Галицького,                          

вул. Рязанська, вул. Л.Українки, вул. Мічуріна,                             

вул. Федьковича, вул. Незалежності, вул. 

Л.Кобилиці, вул. Котовського, вул..Кобилиці,  

вул. Чорновола, вул. Гагаріна, вул. Кубанська                                              

вул. Спортивна, вул. Дністровська,  вул. 

Запорізька, вул.Українська,  вул. Січових 

Стрільців,                    вул. Івасюка, вул. Стуса з 

провулком,                                         вул. Чкалова, 

вул.Грушевського з провулками,                                                              

вул. Юрківська, вул.Франка,                           

Товтрівське кільце.    

 

 

Міська рада 

2. Гравіювання, грейдерування, щебенювання    

 вул. Ковганова, вул. І.Вільде, провул. Ковганова, 

вул. Запорізька,  вул. Зелена, вул.Мічуріна,                                   

вул. Ужгородська, вул. Кубанська,                           

вул. Дністровська, вул.Гоголя, вул. Ярошинської, 

вул. Кошового,вул. Українська, вул. Боженка,                         

вул. Буковинська з провулком,вул. Полуботка, 

вул. Амурська,  вул. Дунаєвського, вул.28-го 

Червня, вул.Буковинське Віче,вул. 8-го Березня, 

вул. Діденка, вул. Молдавська, вул. Срийська,                 

вул. Грушевського з провулками, вул. Надрічна, 

вул. Королькова, вул. Кармелюка, вул..Надрічна,                       

пров. Стуса,  вул. Хотинське Повстання                                 

вул. Ювілейна, провул. Галицького,                   

вул. Н.Яремчука, вул. Шевченка з провулками,                            

вул. 400 – річчя м. Заставна, вул. Донбаська,  

вул. Яремчука,  вул. Латвійська,                               

вул. Сагайдачного,вул. Садова, вул. П.Орлика, 

вул..Огієнка, вул. Гакмана, вул. Надгірна з 

провулком, вул. Підгірна з провулком,                                      

вул. Драгоманова з провулком, вул. Довбуша,   

вул. Дорошенка, вул. Чередниченка, вул. 

Яворницького, вул.Сарани,   вул. Павлюка з 

 

Міська рада 



провулком,  вул.Садова,  вул. Прутська, вул. 

Б.Хмельницького, вул. І.Миколайчука,                             

вул. Буковинське віче, вул. Полтавська з 

провулками, вул. Миру, вул.Мельникова, 

вул.Молодіжна, вул. Пушкіна, вул.Шеленка, 

вул.Полуботка з провулком, вул.Прутська, 

вул.Івасюка,вул. Нагірна з 

провулком,вул.Шеленка, вул. Стуса з провулком,  

вул. Гоголя, вул. Шевченка, вул. Січових 

Стрільців з провулками, вул. Севастопольська з 

провулками, вул.Франка з провулком.                                             

 

                

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    Леванін Р.В. 
 

 

 

 

 


