
 

ЗВІТ 
Ремонти доріг по Баштанській ОТГ 2017,2018,2019 роки 

 

З початку 2017 року на території громади проведено поточний ремонт 
доріг комунальної власності  на суму 5323775,29 грн., в тому числі: 

▪ по місту Баштанка – 1618642,38 грн. (вул. Реца, Героїв Небесної 
Сотні, Ювілейна, О. Сизоненка, с. Андріївка, с. Зелений Яр, с. Шевченкове); 

▪ по селах громади: 

- с. Явкине – 1392310,51 грн.  (вул. Молодіжна, Грушевського, 
Шевченка), 

- с. Новосергіївка – 78600,00 грн. (вул. Центральна); 
- с. Христофорівка – 111000,00 грн. (вул. Першого Травня); 
- с. Новопавлівка – 267999,77 грн. (вул.Центральна); 
- с. Добре – 993965,57 грн (провулок між вул.Набережна та Шумська, 

провулок між вул.. Центральна та ДНЗ «Лелеченя», провулок між вулицями 
Центральна і Миру, провулок між вул.. Командовського і вул.. Центральна). 

- с. Новоіванівка (вул. Шевченка, вул. Одеська, провулок між                      
вул. Садова і Степова); 

- с. Новоєгорівка – 198999,33 грн. (вул. Стадіонна та вул. Лесі 
Українки); 

- с. Новогеоргіївка – 193591,85 грн. (вул.Степова). 
 

У 2018 році з міського бюджету на ремонт доріг комунальної власності 
виділено 5001,498 тис. грн., зокрема протягом 2018 року проведено поточний 
ремонт дорожнього покриття:  
місто Баштанка на суму 2571,227 тис. грн., в тому числі:  

- вул.  вулиці Семена Бойченка – 66,762 тис. грн.,  
- вул. О.Сизоненка – 112,561 тис. грн.,  
- вул. Грушева – 434,18 тис. грн.,  
- вул. Ювілейна – 91,266 тис. грн.,                
- вул. 1-го Травня 417,784 тис. грн.,  
- пров. Шкільний – 20,188 тис. грн.,          
- вул. Соборна – 49,986 тис. грн.,  
- вул. Героїв Небесної Сотні-150,652 тис.грн.,  
- вул. Миколи Аркаса – 868,557 тис.грн.,  
- вул. Маяковського, вул. Яновського - 120,258 тис.грн.,  
- вул. Олега Кошового – 213,776 тис.грн.,  
- встановлення засобу примусового зниження швидкості (р-н СХТ) – 

25,257 тис.грн., 
- с. Новоєгорівка по вул. Продольна, вул. Кінечна, вул. Торгова, вул. 

Шевченка, вул. Хмельницька - 244,7 тис.грн.,  
- с.Піски по вул. Першотравнева - 138,5тис.грн.,  
- с.Новогеоргіївка по вул. Садова -168,5 тис.грн.,  
- с.Новопавлівка по вул. Ювілейна -187,5 тис.грн.,  



- с.Новосергіївка по вул. Центральна, вул. Молодіжна – 190,926 

тис.грн.,  
- с.Христофорівка по вул. Приінгульська - 144,5 тис.грн.,  
- с.Новоівнівка по вул. Одеська - 141,7 тис.грн. 
- с. Добре по вул. Командовського, вул.1-а Лінія, вул. Набережна,                  

вул. Центральна - 759,7 тис.грн.,  
- с.Явкине по вул. Грушевського - 352,2тис.грн. 
-  

Протягом 2019 року на території громади проведено поточний ремонт 
доріг комунальної власності  на суму 3077423,60 грн., в тому числі:  

- по місту Баштанка – 1998253,60 грн. (вул. Соборна                                                                                                
, Героїв Небесної Сотні, Ювілейна, О. Сизоненка, Енергетиків, Промислова, 
Василя Єрешка, Горького, Маяковського, Берегового, Яновського) 

- с. Явкине – 259479,60 грн.  (вул. Чкалова),  
- с. Новоєгорівка –  176695,20грн. (вул. Поперечна); 
- с. Новопавлівка – 160200грн. (вул.Центральна в с.Зелений Клин); 
- с. Добре – 220000грн (вул..Центральна, вул..Ювілейна, 

вул..Набережна, вул.. 1-й провулок). 
- с. Новоіванівка- 138199,20грн (вул. Одеська); 
- с. Новосергіївка – 124596грн (від вул..Визволителів до 

вул..Молодіжна включно). 
 За рахунок субвенції з державного бюджету, проведено поточний 

ремонт доріг (під’їзд до опорних шкіл Баштанської ОТГ) 
   - с.Новопавлівка – 198456 грн. (вул.Центральна); 
   - с.Новоіванівка – 198033,60 грн (вул.Одеська); 
   - с.Піски – 198019,20 грн. (вул.Першотравнева); 
   - с.Новосергіївка – 198042 грн. (вул.Центральна). 
  За рахунок субвенції з державного бюджету виготовлено проєктно-

кошторисну документацію на «Капітальний ремонт автодороги по вул. 
Ювілейній від будинку №3 до виїзду на об'їзну дорогу Н-11» (на суму 70000 
грн) та в грудні місяці частково проведені роботи на суму 1330000 грн. 
 

 

 

Начальник відділу з питань  
житлово-комунального господарства,  

благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності                          Юрій ВЕЛИКОРОД 


