
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

5.06.2015 року                                                                                            №  110 

 

Про затвердження 

проектно-кошторисної 

документації 

   

 

  Розглянувши експертні висновки філії ДП «Укрдежбудекспертиза» у 

Полтавській області від 29.05.2015 року №№ 17-0606-2015П; 17-0607-2015П; 

17-0608-2015П; 17-0609-2015П; 17-0610-2015П; 17-0611-2015П; 17-0612-

2015П; 17-0613-2015П; 17-0614-2015П  щодо розгляду кошторисних частин  

проектних документацій на капітальний ремонт житлового фонду,  систем 

тепло- та водопостачання, відповідно до статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

ВИРІШИВ :         

1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи холодного 

водопостачання житлового будинку по вул. Свободи, 11 а, в м. Гребінка 

Полтавської області» кошторисною вартістю 10,579 тис. грн. 

2. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи холодного 

водопостачання  житлового будинку по вул. Радянська, 2, в м. Гребінка 

Полтавської області» кошторисною вартістю 6,698 тис. грн. 

3. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи холодного 

водопостачання житлового будинку по пров. Піонерський, 5, в м. Гребінка 

Полтавської області» кошторисною вартістю 7,447 тис. грн. 

4. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 

водопостачання житлового будинку по вул. Червоноармійська, 17, в м. 

Гребінка Полтавської області» кошторисною вартістю 13,242 тис. грн . 

5. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 

водопостачання житлового будинку по вул. Червоноармійська, 13, в м. 

Гребінка Полтавської області» кошторисною вартістю 5,284 тис. грн. 

6. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 

водопостачання житлового будинку по вул. Червоноармійська, 15, в м. 

Гребінка Полтавської області» кошторисною вартістю 6,931 тис. грн. 

7. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 
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водопостачання житлового будинку по вул. Червоноармійська, 21, в м. 

Гребінка Полтавської області» кошторисною вартістю 7,580 тис. грн. 

8. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 

водопостачання житлового будинку по вул. Радянська, 11, в м. Гребінка 

Полтавської області» кошторисною вартістю 17,806 тис. грн. 

9. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт системи 

водопостачання житлового будинку по вул. Чернишевського, 65, в м. 

Гребінка Полтавської області» кошторисною вартістю 9,523 тис. грн. 

10.  Уповноважити Глух Ю.Д. інженера з технічного нагляду (сертифікат ІТ 

№ 002646) проводити технічний нагляд за капітальним ремонтом будинків 

згідно затверджених вище кошторисів та підписати з ним відповідні угоди.  

 

 

 

            Заступник міського голови                                  В. Зінченко 


