
 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

05.02.2018 року                                                                                     № 45 

 

Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку на технічне обслуговування та  

утримання в належному стані системи 

вуличного освітлення по вулицях 

в м. Гребінка Полтавської області 

 

 

            Розглянувши кошторисний розрахунок на технічне обслуговування та  

утримання в належному стані системи вуличного освітлення по вулицях в м. 

Гребінка Полтавської області, керуючись ст.31, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення по вулицях (Шмідта, Полтавська, Маяковського) в м. Гребінка 

Полтавської області» вартістю 2,87750 тис. гривень. 

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення по вулиці Незалежності, 14 в м. Гребінка Полтавської області» 

вартістю 5,42126 тис. гривень. 

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення (перехрестя вулиці Миру та вулиці Героїв України на пішохідному 

переході) в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 0,58927 тис. гривень. 

4. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення по вулиці Незалежності, 10 в м. Гребінка Полтавської області» 

вартістю 2,28772 тис. гривень. 
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5. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення по провулку Піонерський  в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 

2,56163 тис. гривень. 

6. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного 

освітлення по вулицях (Грабовського, Свободи, Мотуза, Панаса Мирного) та 

провулку Євгена Гребінки в м. Гребінка Полтавської області» вартістю 9,27440 

тис. гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. міського голови                                                  В.М.Зінченко 
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 Підготовлено: 

Начальник відділу фінансово-господарського 
 забезпечення, головний бухгалтер                                                      І.В.Черненкова 
  

 Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                   В.М.Зінченко 

Секретар міської ради                                                                           Л.В.Цапенко 

Секретар виконавчого комітету                                                            В.М.Лисогор 
міської ради 
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