
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 128 

від 07 жовтня 2016  року  

м. Заставна 

          

 

Про затвердження дефектного акту та  

зведеного кошторисного розрахунку вартості  

капітального ремонту перекриття та покриття даху  

з утепленням перекриття спалень будівлі  

Заставнівського ДНЗ № 2 по вул.Ю.Федьковича 

в м.Заставна Чернівецької області 

 

 

Враховуючи необхідність затвердження дефектного акту та зведеного 

кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту перекриття та 

покриття даху з утепленням перекриття спалень будівлі Заставнівського ДНЗ 

№2 по вул.Ю.Федьковича в м.Заставна Чернівецької області, з метою 

впорядкування кошторисної документації, на підставі експертного звіту філії 

ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області від 27 вересня 2016 року 

№26-0894-16/2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради –  

 

В И Р І Ш И В: 

              

 1.Затвердити дефектний акт на капітальний ремонт перекриття та покриття 

даху з утепленням перекриття спалень будівлі Заставнівського ДНЗ №2 по 

вул.Ю.Федьковича в м.Заставна Чернівецької області.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості капітального   

ремонту перекриття та покриття даху з утепленням перекриття спалень будівлі 

Заставнівського ДНЗ №2 по вул.Ю.Федьковича в м.Заставна Чернівецької 

області в сумі 410219,00 (чотириста десять тисяч двісті дев’ятнадцять) 

гривень 00 коп., в тому числі: 

- будівельні роботи – 377659,00 грн. 

- інші витрати – 32560,00 грн. 

  



3.Затвердити підрядником на виконання робіт з капітального ремонту 

перекриття та покриття даху з утепленням перекриття спалень будівлі 

Заставнівського ДНЗ №2 по вул.Ю.Федьковича в м.Заставна Чернівецької 

області ФОП Воєвідка Василя Васильовича.                                                                                                                 

4.Доручити міському голові укласти договір на виконання робіт з 

капітального ремонту перекриття та покриття даху з утепленням перекриття 

спалень будівлі Заставнівського ДНЗ №2 по вул.Ю.Федьковича в м.Заставна 

Чернівецької області з ФОП Воєвідком Василем Васильовичем.                                                                                                              

5.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради № 95 від 30.08.2016 року «Про затвердження 

дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості капітального 

ремонту  перекриття та покриття даху будівлі Заставнівського ДНЗ №2 по 

вул.Ю.Федьковича в м.Заставна Чернівецької області».  

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Радиша В.Й. 

 

 

 


