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Про хід виконання у 2020 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 2020 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 першого заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова					      	 			Г. Труханов


В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 							      	О. Бриндак 
Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.05.2021р. 
№ 165



ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 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 у 2020 році визначені:
- Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- Управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- Управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
- Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 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 2020 рік, склали 169 282,8 тис.грн, на реалізацію заходів Програми затверджено 169 097,0 тис.грн, фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 165 634,2 тис.грн.
У 2020 році виконання Програми здійснювалося за такими напрямами та заходами.

2. Ремонтно-відновлювальні роботи дорожнього, тротуарного покриття у центральній частині міста
2.1. Капітальний ремонт пров. Воронцовського у м. Одесі.                      
Виконавець заходу – Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. 

У 2020 році, у зв’язку зі зменшенням обсягів та деяких видів робіт                    з капітального ремонту пров. Воронцовського у м. Одесі, виконання робіт                в межах заходу завершено, у зв’язку з чим затверджене асигнування                         не освоєне, фінансування заходу не проводилося.

3. Благоустрій бульвару Михайла Жванецького у м. Одесі
3.2. Проєкт 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.
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
В межах заходу на замовлення Управління капітального будівництва Одеської міської ради виконувалися роботи по об’єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою території вздовж скверу від будинку на                         вул. Преображенській, 2-а до будинку на вул. Софіївській, 3». 
Станом на 31 грудня 2020 року проведений благоустрій території, завершені роботи на ділянці від вул. Софіївської до вул. Торгової. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 37 026,8 тис.грн.

5. Ремонтно-відновлювальні роботи на будівлях, розташованих                  у Центральному історичному ареалі м. Одеси
5.1. 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. Градоначальницька, 25, вул. Грецька, 20, вул. Грецька, 24 ріг                    вул. Рішельєвської, вул. Грецька, 30, вул. Грецька, 33, 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. Дідріхсона, 9, 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, 5,               вул. Ніжинська, 18, вул. Ніжинська, 24, вул. Ніжинська, 43, 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. 
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
У межах заходу у 2020 році завершено ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель за наступними адресами у м. Одесі: 
- вул. Гоголя, 5, вул. Гоголя, 7, вул. Гоголя, 9;              
- вул. Ланжеронівська, 19, вул. Ланжеронівська, 24-а; 
- вул. Буніна, 20 ріг вул. Рішельєвської, 16.
Продовжувались ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель за наступними адресами:
- вул. Гаванна, 9 ріг вул. Ланжеронівської, 21;
- вул. Спиридонівська, 10;
- вул. Дерибасівська, 4;
- вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віце-адмірала Жукова, 2;
- вул.  Єврейська, 12; вул.  Єврейська, 14.
Проведено експертизу та затверджено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток об’єктів за адресами: 
- вул. Буніна, 8 ріг вул. Юрія Олеші, 12 та узвозу Деволанівського. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 89 980,0 тис.грн.
5.2. Ремонтно-відновлювальні роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт) будівель-пам’яток національного значення в історичній частині м. Одеси, у т.ч.: пров. Воронцовський, 2 (комплекс Воронцовського палацу), площа Думська, 1 («Будівля Старої біржі»), Приморський бульвар, 8 ріг Катерининської площі.
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
У звітному періоді у межах заходу роботи не проводилися, фінансування не відбувалося.

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. 
Виконавець заходу – Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (далі – Управління).
У 2020 році відповідно до укладених договорів на виконання робіт                    з технічним і авторським наглядом виконані роботи за наступними об’єктами:
- «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини                          в центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 14»;
- «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини                      в центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 19».
Робота згідно з укладеними договорами виконана. Оплата за виконані роботи здійснена у повному обсязі.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 407,8 тис.грн.
6.2. Розробка науково-проєктної документації на протиаварійні або невідкладні консерваційні роботи будинків, розташованих у центральній частині м. Одеси.
Виконавець заходу – Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради.
Виконання заходу не здійснювалось. 
6.8. Коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року    № 728/0/16-08. 
Виконавець заходу – Управління. 
До складу діючого Генерального плану міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 березня 2015 року № 6489-VІ, увійшов історико-архітектурний опорний план м. Одеси на підставі науково-проєктної документації «Історико-архітектурний опорний план, проєкт зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року                № 728/0/16-08.
Проте, протягом тривалого часу у процесі постійного використання у роботі матеріалів Історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеси виявлялися помилки у відображенні пам’яток у графічній частині, їх конфігурації і місцезнаходження, а також у зв’язку зі змінами у пам’яткоохоронному законодавстві появою щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та нових пам’яток, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, виникла необхідність у коригуванні текстової і графічної частини, переліку пам’яток як складової частини даної науково-проєктної документації, у тому числі щодо меж та режимів використання зон охорони пам’яток. 
У зв’язку з чим на замовлення Управління відповідно до проведеної ним на початку 2020 року тендерної процедури закупівлі та укладеного договору (найменування учасника (юридичної особи), з яким                       укладено договір про закупівлю: Державне підприємство «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»), виконана робота з коригування Історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів    м. Одеси відповідно до укладеного договору та наприкінці грудня 2020 року представлена розробником на розгляд Управління. 
Оплату за виконання робіт здійснено у повному обсязі.
04 лютого 2021 року за участю Управління, представників Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації відбулася спільна нарада з розробником щодо питань обговорення представленої науково-проєктної документації «Коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів    м. Одеси».
Наразі робота з коригування Історико-архітектурного опорного плану                 з врахуванням результатів розгляду та зауважень триває. Управління спільно з працівниками з Одеської обласної державної адміністрації і розробниками уточнює місцезнаходження пам’яток, відпрацьовує межі та тексти режимів використання зон охорони пам’яток.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 2 275,6 тис.грн.
6.11. Проведення протиаварійних заходів історичної забудови                           у Центральному історичному ареалі м. Одеси.  
Виконавець заходу – Управління.
У 2020 році виконані протиаварійні роботи (демонтаж аварійних елементів декору на фасадах пам’яток культурної спадщини) відповідно до укладених договорів на виконання робіт з технічним і авторським наглядом протягом усього періоду протиаварійних робіт за наступними об’єктами:	1. «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення Будинок прибутковий Бернштейна (охоронний № 132-Од) за адресою:                            м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 24» (демонтаж аварійних елементів декору на фасаді будівлі-пам’ятки).
2. «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення Будинок прибутковий Вассаля (охоронний № 454-Од) за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38» (демонтаж аварійних елементів декору на фасаді будівлі-пам’ятки).
3. «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення Будинок Скаржинського (охоронний № 794-Од) за адресою: м. Одеса,                        вул. Софіївська,15» (демонтаж аварійних елементів декору на фасаді будівлі-пам’ятки).
Робота згідно з укладеними договорами виконана. Захід профінансовано та оплата за виконані роботи здійснена у повному обсязі.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 598,7 тис.грн.
6.12. Тимчасове зберігання музейних предметів, а саме чотирьох скульптурних фігур державної частини Музейного фонду України, які являються фрагментами Пам’ятника засновникам Одеси.
Виконавець заходу – Управління.
У 2020 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. 
Робота згідно з укладеними договорами виконана, оплата послуг виконана у повному обсязі.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 1 605,3 тис.грн.

За напрямами Програми 7 – 9 виконавцем заходів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради та у 2020 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 (у 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, 30,                                   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.        
В межах заходу станом на 31 грудня 2020 року завершено проведення ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки по      вул. Рішельєвській, 38 та розпочато проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі-памʼятки по вул. Рішельєвській, 11 ріг вул. Буніна, 18. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 9 134,1 тис.грн.

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.
В межах заходу станом на 31 жовтня 2020 року завершено проведення ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 8 та виконано частину ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам’ятки по вул. Пушкінській, 16.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 13 740,6 тис.грн.
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.
В межах заходу станом на 31 грудня 2020 року завершено проведення ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки                         за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 78.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 10 479,9 тис.грн.

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. 
В межах заходу у звітному періоді продовжувалися будівельно-монтажні роботи, а також виконувалося коригування проєкту об’єкта: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі-пам'ятки за адресою: вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової». 
Також проведено експертизу та затверджено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі-пам’ятки об’єктів за адресою: м. Одеса,                                      вул. Преображенська, 62 ріг вул. Троїцької, 60.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) 385,4 тис.грн.

Інформація про хід виконання заходів Програми у 2020 році додається.



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 							      	О. Бриндак
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 2020 році

1. Найменування відповідального виконавця Програми – Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми  – Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 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», від 22 липня 2020 року № 6223-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 16 вересня 2020 року № 6396-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 24 грудня 2020 року № 27-VIIІ «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
2.1.
Капітальний ремонт                          пров. Воронцовського 
у м. Одесі
2019 – 2020 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
у т. ч.:
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0

бюджет 
м. Одеси
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
3. Благоустрій бульвару Михайла Жванецького у м. Одесі
3.2.
Проєкт 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.:
37 490,0
37 490,0
37 026,8
37 026,8




бюджет 
м. Одеси
37 490,0
37 490,0
37 026,8
37 026,8
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
37 490,0
37 490,0
37 026,8
37 026,8

бюджет 
м. Одеси
37 490,0
37 490,0
37 026,8
37 026,8
5. Ремонтно-відновлювальні роботи на будівлях, розташованих у Центральному історичному ареалі м. Одеси
5.1.
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. Градоначальницька, 25; 
  вул. Грецька, 20,
  вул. Грецька, 24 ріг                        вул. Рішельєвської,
  вул. Грецька, 30, 
  вул. Грецька, 33,
  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. Дідріхсона, 9;
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, 5,
вул. Ніжинська, 18,
вул. Ніжинська, 24,
вул. Ніжинська, 43,
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.:
90 000,0
90 000,0
89 980,0
89 980,0




бюджет 
м. Одеси
90 000,0
90 000,0
89 980,0
89 980,0
5.2.
Ремонтно-відновлювальні  роботи (ремонтно-реставраційні роботи, капітальний ремонт)  будівель-пам’яток національного значення в історичній частині 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.:


160,0


0,0


0,0


0,0






бюджет 
м. Одеси


160,0


0,0


0,0


0,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
90 160,0
90 000,0
89 980,0
89 980,0

бюджет 
м. Одеси
90 160,0
90 000,0
89 980,0
89 980,0
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.:
407,8
407,8
407,8
407,8




бюджет 
м. Одеси
407,8
407,8
407,8
407,8
6.2.
Розробка науково-проєктної документації на протиаварійні або невідкладні консерваційні роботи будинків, розташованих у центральній частині м. Одеси
2019 – 2021 роки
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
400,0
400,0
0,0
0,0




бюджет 
м. Одеси
400,0
400,0
0,0
0,0
6.8.
Коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року № 728/0/16-08
2020 рік
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
2 794,7
2 794,7
2 275,6
2 275,6




бюджет 
м. Одеси
2 794,7
2 794,7
2 275,6
2 275,6
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.:
600,0
600,0
598,7
598,7




бюджет 
м. Одеси
600,0
600,0
598,7
598,7
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.:
1 605,3
1 605,3
1 605,3
1 605,3




бюджет 
м. Одеси
1 605,3
1 605,3
1 605,3
1 605,3
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
5 807,8
5 807,8
4 887,4
4 887,4

бюджет 
м. Одеси
5 807,8
5 807,8
4 887,4
4 887,4
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 (у 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, 30,
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.:
9 195,0
9 193,0
9 134,1
9 134,1




бюджет 
м. Одеси
9 195,0
9 193,0
9 134,1
9 134,1
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
9 195,0
9 193,0
9 134,1
9 134,1

бюджет 
м. Одеси
9 195,0
9 193,0
9 134,1
9 134,1
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.:
13 760,0
13 740,6
13 740,6
13 740,6




бюджет 
м. Одеси
13 760,0
13 740,6
13 740,6
13 740,6
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.:
10 480,0
10 479,9
10 479,9
10 479,9




бюджет 
м. Одеси
10 480,0
10 479,9
10 479,9
10 479,9
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
24 240,0
24 220,5
24 220,5
24 220,5

бюджет 
м. Одеси
24 240,0
24 220,5
24 220,5
24 220,5
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.:
390,0
385,7
385,4
385,4




бюджет 
м. Одеси
390,0
385,7
385,4
385,4
Всього за напрямом діяльності

Усього, 
у т. ч.:
390,0
385,7
385,4
385,4

бюджет 
м. Одеси
390,0
385,7
385,4
385,4
Всього за Програмою
Усього, 
у т. ч.:
169 282,8
169 097,0
165 634,2
165 634,2

бюджет 
м. Одеси
169 282,8
169 097,0
165 634,2
165 634,2








