
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

25 червня 2018 року                                                                                № 216 

 

 

Про розгляд заяви Романенко Л.А. 

 

 

Керуючись статтею 31 та пунктом 16 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», статтею 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядком пайової участі замовників у розвитку 

інфраструктури міста Гребінка, затвердженого рішенням 23 сесії VI 

скликання Гребінківської міської ради від 11.06.2014, розглянувши заяву 

Романенко Людмили Андріївни (вх. №Р-414/02-17 від 15.06.2018), яка 

зареєстрована за адресою: ……………………………., та зведений 

кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, затверджений 

Романенко Л.А. 28.02.2018, щодо пайової участі у розвитку інфраструктури 

м. Гребінка у зв’язку з реконструкцією частини квартири №81 по вул. 

Магістральна, 124 в м. Гребінка під магазин, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Міському голові укласти Договір про пайову участь у розвитку 

інфраструктури міста Гребінка з Романенко Людмилою Андріївною, 

замовником реконструкції частини квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в 

м. Гребінка під магазин, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації 

звернення замовника про його укладення. 

2. Встановити розмір пайової участі Романенко Людмили Андріївни у 

розвиток інфраструктури м. Гребінка у зв’язку з реконструкцією частини 

квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в м. Гребінка під магазин, на рівні 

10% загальної кошторисної вартості реконструкції магазину. 

3. Встановити величину пайової участі Романенко Людмили Андріївни у 

розвиток інфраструктури м. Гребінка у зв’язку з реконструкцією частини 

квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в м. Гребінка під магазин, з 

урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту, наданої 

замовником, в розмірі 7,657 тис. грн. (розрахунок величини пайової участі 



додається). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Зінченка В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                              В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Гребінківської міської ради  

                                                                              від 25.06.2018 № 216 

 

Розрахунок величини пайової участі Романенко Людмили Андріївни у 

розвиток інфраструктури м. Гребінка у зв’язку з реконструкцією 

частини квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в м. Гребінка під 

магазин 
Розрахунок величини пайової участі визначається за формулою  

відповідно до підпункту 3.3 пункту 3 Порядку пайової участі замовників у 

розвитку інфраструктури міста Гребінка, затвердженого рішенням 23 сесії VI 

скликання Гребінківської міської ради від 11.06.2014 та з урахуванням 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва 

«Реконструкція частини квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в м. 

Гребінка Полтавської області під магазин», затвердженого Романенко Л.А. 

28.02.2018  

 

ПУ = (ЗКВБ – Вз – Вбм – Вм) х 10%, де 

 

ПУ – пайова участь; 

ЗВКБ – загальна кошторисна вартість (відповідно наданого зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва складає 76,754 тис. 

грн.); 

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки 

(відповідно наданого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

будівництва відсутні); 

Вбм – витрати пов’язані із звільненням будівельного майданчика від 

будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість 

придбання знесеного майна (роботи не передбачені кошторисним 

розрахунком); 

Вм – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових 

інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (роботи не 

передбачені кошторисним розрахунком); 

10% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з пп. 3.2 п. 3 

Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста 

Гребінка. 

(76,754 – 0 – 0 – 0) х 10% = 7,675 тис. грн. 

Отже величина пайової участі Романенко Людмили Андріївни у 

розвиток інфраструктури м. Гребінка у зв’язку з реконструкцією частини 

квартири №81 по вул. Магістральна, 124 в м. Гребінка під магазин згідно 

розрахунку, складає 7,675 тис. грн. 

 
Міський голова                                                                               В. Колісніченко 


