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iнформацiю:
1. Оприлюднення проекту по об'скту <капiтальний ремонт дороги по

вул. Гоголя)- детаJIьнУ.iнформацiю викладено в електроннiй системi
<<Prozorro>) за посиланням httр_s;//р"rаz_оrrо_яау_чаt9пdеr/UД-2021_06-0L
QlOб_t2,_:_Ь_, в оголошеннi надано технiчне завдання з проектно-

кошторисноТ документацii з вказаним гlерелiком робiт та Тх об'смами, а

також переможцем надано кошториснi розрахунки по даному об'скту.
Вiзуалiзацiя проекту та короткий опис робiт розмiщено на сторiнцi
УЖКГ та будiвництва в Mepeжi <Фейсбуо. Додатково iнформацiю

розмiщено на офiцiйному сайтi НiжинськоТ MicbKoT ради.
кошториси та запланованi витрати надано переможцем закупiвлi в

електроннiй системi <Рrоzоrrо)) та знаходяться у вiльному доступi.
Виконавцем робiт по об'скту в результатi гrроведеноТ закупiвлi
вiдкритих торгiв вiдповiдно законодавства визначено ТОВ "Чернiгiв
Буд" (4з0815зз). Посилання на закупiвлю в електроннiй системi
<<Prozorro>: http_s;//рrоzоrго:gо_v,uа/tgпd_еrluД_2_0_21,:0_6:92:010б42_:Ь

ВiдповiДальниМ за провеДеннЯ технiчнОго нагляДу за виконанням робiт
по даному об'скту в результатi спрощеноТ процедури через електронну
систему визначено ТОВ "ПРОЕКТСТУДIЯ" (41350692). Посилання на

закугtiвлю:h!IрУ_/р_rQ,zýкр,_,gQy_,ц_d19lrd"

Дрхеологiчнi дослiдження для виконання робiт буле проводити
Iнститут археологiТ НАН УкраТни (0541716З), з яким укладено договiр
в результатi проведення спрощеноi закупiвлi через електронну систему

з акуп i в ель . По с ил ання н а з акуп i влю : btlp х//мрzр::9 яp1lча1lgпdýr/'UА:
Д2J:Lб:QJ*Q825,3_Q:Ь...*, _:_,,_ Щодатково iнформачiю розмiщено на

офiцiйному сайтi НiжинськоТ MicbKoT ради.



4, ВиснОвок тцоДо стану дерев бУд. оприлюднено на сайтi Управлiння
_ ТКГ та будiвництва НiжинськоI мiськЪТ рuдr.5, б, Огляди зелених насадженъ здiйсню*оri." лише за необхiдностi та зазверненнями мешканцiв та пiдприемств Bcix форм 

"nu..ro.ri.7. Бажання |ромади щодо збережен"" uп.iпаштанiв по вул. М. Гоголяприйнято до вiдома та буде враховано.8, На съогоднi вiдпоъiдrо розпорядження голови дiе комiсiя з питаньохорони, збереження i розвитку зелених зон та водних об'сктiв натериторii м, Нiжин, до складу якоТ входять представники мiсцевогосамоврядування, держпродспоживслужби, землевпорядноТ органiзацiТ,представники комунальних пiдприсмств, викладачi кабедр природничихта iнших наук Нiжинського державного унiверситету iM. М. Гоголя тапредставники громадськостi.
9. Проведення громадських слуханъ регулюютъся Положенням, яке едiючим на сьогоднi. Громадяни можутъ виступити iнiцiаторамипроведення громадських слухань вiдповiдно до визначенот процедури.

Перший заступник мiсъкого голови
з питанъ дiяльностi виконавчих органiв влади
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