
  
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 16 
від 18 лютого 2019 року  

м. Заставна  
 

Про затвердження дефектного акту  
та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

поточного ремонту та гідрохімічного очищення 
системи опалення дошкільного навчального  

закладу №2 по вулиці Федьковича, 16 А  
в м.Заставна Чернівецької області 

 
 

 Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства № 150 від 23.09.2003 року, враховуючи 

необхідність затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості поточного ремонту та гідрохімічного очищення системи 

опалення дошкільного навчального закладу № 2 по вулиці Федьковича, 16 А в 

м.Заставна Чернівецької області, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити дефектний акт на поточний ремонт та гідрохімічне 

очищення системи опалення дошкільного навчального закладу № 2 по вулиці 

Федьковича, 16 А в м.Заставна Чернівецької області. 

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості поточного 

ремонту та гідрохімічного очищення системи опалення дошкільного 

навчального закладу № 2 по вулиці Федьковича, 16 А в м.Заставна Чернівецької 

області в сумі 185026,00 (сто вісімдесят п’ять тисяч двадцять шість) 

гривень.  

3. Затвердити підрядником на виконання робіт з поточного ремонту та 

гідрохімічного очищення системи опалення дошкільного навчального закладу 

№2 по вулиці Федьковича, 16 А в м.Заставна Чернівецької області Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ СЕРВІС».  



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

робіт з поточного ремонту та гідрохімічного очищення системи опалення 

дошкільного навчального закладу № 2 по вулиці Федьковича, 16 А в м.Заставна 

Чернівецької області з ТОВ «ПІВДЕНЬ СЕРВІС». 

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

№ 10 від 31 січня 2019 року «Про затвердження дефектного акту та зведеного 

кошторисного розрахунку вартості поточного ремонту та гідрохімічного 

очищення системи опалення дошкільного навчального закладу №2 по вулиці 

Федьковича, 16 А в м.Заставна Чернівецької області». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Радиша В.Й. 

 

 

 


