
                                                                                              
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46  

від 03 квітня 2018 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження дефектного акту  

та зведеного кошторисного розрахунку  

вартості капітального ремонту першого 

поверху приміщення (вбиралень та зали) 

Заставнівської міської ради, розташованого  

за адресою: вул. Гагаріна, 9 в м. Заставна 

Чернівецької області  

 

 Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства № 154 від 23.09.2003 року, враховуючи необхідність затвердження дефектного 

акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту першого поверху 

приміщення (вбиралень та зали) Заставнівської міської ради, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 9 в м. Заставна Чернівецької області, на підставі експертного звіту філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області від 02 квітня 2018 року № 26-0177-18/2, 

керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити дефектний акт на капітальний ремонт першого поверху приміщення 

(вбиралень та зали) Заставнівської міської ради, розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 9 в 

м. Заставна Чернівецької області.  

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту першого 

поверху приміщення (вбиралень та зали) Заставнівської міської ради, розташованого за 

адресою: вул. Гагаріна, 9 в м. Заставна Чернівецької області в сумі 249,453 грн. (двісті сорок 

дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 00 коп.), в тому числі: 

 будівельні роботи – 231346,00 грн.; 

 інші витрати – 18107,00 грн. 

3. Затвердити підрядником на виконання робіт з капітального ремонту першого поверху 

приміщення (вбиралень та зали) Заставнівської міської ради, розташованого за адресою: вул. 

Гагаріна, 9 в м. Заставна Чернівецької області, ФОП Воєвідка Василя Васильовича.                                                                                                                 

4. Доручити міському голові Радишу В.Й. укласти договір на виконання робіт з 

капітального ремонту першого поверху приміщення (вбиралень та зали) Заставнівської 

міської ради, розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 9 в  м. Заставна Чернівецької області 

з ФОП Воєвідком Василем Васильовичем. 

5. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.  

 

 


