
   

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

26 липня 2018 року                                                                                     №271 

 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації  

 

 

Керуючись статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», статтями 30 та 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2011 року №560, розглянувши проектно-кошторисну документацію 

щодо капітального ремонту проїзної частини по вул. Ломоносова у м. 

Гребінка Полтавської області (перерахунок кошторисної документації), 

виготовлену ТОВ «Проектне підприємство «Полтавакомундорпроект», 

експертний висновок ТОВ «ПРОЕКСП», м. Київ, від 02.07.2018 №0545-

18/ПРОЕКСП; проектно-кошторисну документацію щодо капітального 

ремонту проїзної частини по вул. Шмідта у м. Гребінка Полтавської області 

(перерахунок кошторисної документації), виготовлену ТОВ «Проектне 

підприємство «Полтавакомундорпроект», експертний висновок ТОВ 

«ПРОЕКСП», м. Київ, від 02.07.2018 №0543-18/ПРОЕКСП; проектно-

кошторисну документацію щодо капітального ремонту проїзної частини по 

вул. Євгена Гребінки у м. Гребінка Полтавської області (перерахунок 

кошторисної документації), виготовлену ТОВ «Проектне підприємство 

«Полтавакомундорпроект», експертний висновок ТОВ «ПРОЕКСП», м. Київ, 

від 02.07.2018 №0544-18/ПРОЕКСП, виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний 

ремонт проїзної частини по вул. Ломоносова у м. Гребінка Полтавської 

області» (перерахунок кошторисної документації), зведений кошторисний 

розрахунок вартості об’єкта будівництва на зведення витрат, що складає 

989,853 тис. грн. та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва на залишок робіт, що складає 971,128 тис. грн. 



   

2. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний 

ремонт проїзної частини по вул. Шмідта у м. Гребінка Полтавської області» 

(перерахунок кошторисної документації), зведений кошторисний розрахунок 

вартості об’єкта будівництва на зведення витрат, що складає 5716,381 тис. 

грн. та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 

залишок робіт, що складає 5692,442 тис. грн. 

3. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний 

ремонт проїзної частини по вул. Євгена Гребінки у м. Гребінка Полтавської 

області» (перерахунок кошторисної документації), зведений кошторисний 

розрахунок вартості об’єкта будівництва на зведення витрат, що складає 

11667,545 тис. грн. та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва на залишок робіт, що складає 11642,689 тис. грн.  

 

 

 

Заступник міського голови                                                             В. Зінченко 


