
  

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 05.05. 2018 № 33-50/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про розгляд звернення громадськості щодо 

стану реконструкції самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по 

вулиці Шевченка в м. Золотоноша 
 

 Розглянувши протокол громадських обговорень від 04.05.2018 та 

враховуючи складну ситуацію, яка сталася під час проведення робіт з 

реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вулиці 

Шевченка в місті Золотоноша, з метою ліквідації надзвичайної ситуації та 

попередження подальших аварій на зазначених колекторах, керуючись ст. 25 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Визнати ситуацію, яка склалася під час реконструкції самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вулиці Шевченка в місті Золотоноша 

Черкаської області такою, що потребує вжиття невідкладних заходів для 

закінчення першої черги будівництва і початку проведення робіт наступних 

черг. 

2. Зобов’язати директора комунального підприємства „Міський 

водоканал” Кузнєцова С.В. звернутися до підрядника Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Ресурстехнобуд” з пропозицією закінчити будівельні роботи 

першої черги згідно проектної документації „Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вулиці Шевченка в місті Золотоноша 

Черкаської області” Коригування на об’єкті „Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вулиці Шевченка в місті Золотоноша 

Черкаської області” І черга на умовах оплати вартості робіт після остаточної 

здачі роботи підрядником за умови, що роботу виконано належним чином та 

прийняття роботи замовником за цінами, вказаними в коригованій проектно-

кошторисній документації, після проведення експертного дослідження та/або 

складання акту перевірки повноважним органом. 

3. На виконання пункту 2 даного рішення зобов’язати директора 

комунального підприємства „Міський водоканал” Кузнєцова С.В. укласти з 



  

підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю „Ресурстехнобуд”, 

відповідну додаткову угоду до Договору виконання робіт № 07-12/16 від 

07.12.2016 на незавершені роботи та Договір на виконання додаткових робіт. 

4. У разі недостатності власних коштів та відсутності фінансування з 

обласного та державного бюджетів, передбачити фінансування зазначених 

робіт з місцевого бюджету. 

5. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та комісії з питань будівництва, 

землеустрою, житлово-комунального господарства та благоустрою  

(Короленко В.Ю.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 


