
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27.02.2018  № 77
м. Золотоноша

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим
проектом „Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті
аварії на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт),
що розташований за адресою: вул. Шевченка, 153 (район закладу „Піцерія
„VIVA”) в м. Золотоноша Черкаської області”

Розглянувши кошторисну частину проектної документації за робочим
проектом „Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті
аварії на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт),
що розташований за адресою: вул.Шевченка, 153 (район закладу „Піцерія
„VIVA”) в м. Золотоноша Черкаської області”, відповідно до Порядку
затвердження проектів і проведення їх експертизи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 та експертного звіту,
виданого філією ДП „Укрдержбудекспертиза” у Черкаській області ДП
„СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 20.02.2018 № 24-0036-18 щодо
розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом
„Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті аварії на
напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що
розташований за адресою: вул. Шевченка, 153 (район закладу „Піцерія „VIVA”)
в м. Золотоноша Черкаської області”, враховуючи лист КП „Міський
водоканал” (20.02.2018 №388), керуючись ч. 1 „а” ст. 31 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим
проектом „Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті
аварії на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт),
що розташований за адресою: вул. Шевченка, 153 (район закладу „Піцерія



„VIVA”) в м. Золотоноша Черкаської області” загальною кошторисною
вартістю – 683,003 тис. грн. (Шістсот вісімдесят три тисячі три грн. 00 коп.), у
тому числі:

- будівельні роботи – 553,174 тис. грн.,
- інші витрати – 129,829 тис. грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального
господарства (Флоренко О.А.).

Міський голова                                                                            В.О. Войцехівський

Флоренко  53346
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