
 

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

12.08.2016 року                                                                                     № 178 

 

Про затвердження  

проектно-кошторисної 

документації 

 

     Розглянувши зведені кошторисні розрахунки, виконані інженером-

проектувальником Проценко М.І., 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 зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Полтавська, 9 

в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 22 723 грн. 64коп.. Експертизу 

проекту не проводити на підставі підпункту 3) пункту 4 статті 31 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» у зв’язку з тим, що 

вартість будівництва не перевищує  300 тис. гривень. 

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Пушкіна, 61-А 

в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 30 106 грн. 46коп.. Експертизу 

проекту не проводити на підставі підпункту 3) пункту 4 статті 31 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» у зв’язку з тим, що 

вартість будівництва не перевищує  300 тис. гривень. 

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового будинку по вул. 

Незалежності, 9-А в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 3 040 грн. 

55коп.. Експертизу проекту не проводити на підставі підпункту 3) пункту 4 

статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у 

зв’язку з тим, що вартість будівництва не перевищує  300 тис. гривень. 



4. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового будинку по вул. 

Незалежності, 14 в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 7 984 грн. 

57коп.. Експертизу проекту не проводити на підставі підпункту 3) пункту 4 

статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у 

зв’язку з тим, що вартість будівництва не перевищує  300 тис. гривень. 

5. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт станції перекачки фекальних вод м. Гребінка 

Полтавської області» вартістю 19 511 грн. 94коп.. Експертизу проекту не 

проводити на підставі підпункту 3) пункту 4 статті 31 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» у зв’язку з тим, що вартість 

будівництва не перевищує  300 тис. гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                 В.М.Зінченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


