
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 152 

від 25 жовтня 2019 року 

м. Заставна  

 

Про затвердження дефектного акта  

та зведеного кошторисного розрахунку вартості  

проведення відключення будівлі комунального закладу 

«Заставнівський міський центр еколого-естетичної  

творчості дітей та юнацтва» від системи  

централізованого теплопостачання за адресою:  

Чернівецька область, місто Заставна, вулиця О.Кобилянської, 5 

 

 Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства № 150 від 10.08.2004 року, враховуючи 

необхідність затвердження дефектного акта та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості проведення відключення будівлі комунального закладу 

«Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» 

від системи централізованого теплопостачання за адресою: Чернівецька 

область, місто Заставна, вулиця О.Кобилянської, 5, розглянувши клопотання 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради № 138 

від 24.10.2019 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити дефектний акт на проведення відключення будівлі 

комунального закладу «Заставнівський міський центр еколого-естетичної 

творчості дітей та юнацтва» від системи централізованого теплопостачання за 

адресою: Чернівецька область, місто Заставна, вулиця О.Кобилянської, 5. 

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості проведення 

відключення будівлі комунального закладу «Заставнівський міський центр 

еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» від системи централізованого 

теплопостачання за адресою: Чернівецька область, місто Заставна, вулиця 

О.Кобилянської, 5 в сумі 1142,00 (одна тисяча сто сорок дві) гривні. 



3. Затвердити підрядником на виконання робіт з проведення відключення 

будівлі комунального закладу «Заставнівський міський центр еколого-

естетичної творчості дітей та юнацтва» від системи централізованого 

теплопостачання за адресою: Чернівецька область, місто Заставна, вулиця 

О.Кобилянської, 5 приватне підприємство «НадПредТеплосервіс». 

4. Доручити начальникові відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради Косар М.Ю. укласти договір на виконання робіт з 

проведення відключення будівлі комунального закладу «Заставнівський 

міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» від системи 

централізованого теплопостачання за адресою: Чернівецька область, місто 

Заставна, вулиця О.Кобилянської, 5 з ПП «НадПредТеплосервіс». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Радиша В.Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


