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Шановний Володимире Васильовичу!

Впродовж останніх років проводився ремонт автомобільної дороги Т -14-25 
Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка, в тому числі в межах міста 
Городка (вулиця Комарнівська) та села Черлянське Передмістя. Станом на даний час 
на вулиці Комарнівській замінено дорожнє покриття, а також викладено фігурними 
елементами мощення тротуар по ліву сторону від центру міста Городка. Проте за 
межами міста Городка на території села Черлянське Передмістя наявний тротуар з 
фігурних елементів мощення по обидві сторони вулиці (автомобільної дороги). 
Таким чином частина вулиці Комарнівської від повороту до очисних споруд до межі 
міста Город ока та Села Черлянське Передмістя має вигляд незавершеної. Зокрема 
тротуар в селі Черлянське Передмістя переривається без будь якого будівельного 
завершення на вказаній межі міста і села (фото території додається). Як нам відомо, 
проектно-кошторисною документацією, щодо реконструкції (ремонту) вулиці 
Комарнівської влаштування покриття тротуару фігурними елементами мощення по 
праву сторону від центру міста Городка на вказаному відрізку не передбачено. В той 
же час, вважаємо що влаштування на вказаній ділянці вулиці Комарнівської 
тротуару є необхідним та можливим. Оскільки його відсутність створює небезпеку 
для мешканців громади, зокрема для пішоходів та велосипедистів. Як відомо 
нещодавно в цьому місці була ДТМ із летальними наслідками. ТОВ «ОЗОН» готовий

вказаному відрізку вулиці Комарнівської міста Городка.
Враховуючи вищевикладене, просимо надати дозвіл на порушення об’єкту 

(елементу) благоустрою, а саме на влаштування покриття тротуару фігурними 
елементами мощення на вулиці Комарнівській у місті Городку на відрізку ПК 9+62 
-  ПК 10+50 довжиною 87 метрів шириною до 1.4 метра.
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