
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22  грудня  2017 року                                                                        № 404 

Про затвердження титулу об'єкта 

будівництва у 2017 році 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., директора 

КВКП «Водограй» Кравченка В.І., рішення виконавчого комітету Власівської 

селищної ради від 07 грудня 2017 № 281, керуючись Порядком затвердження 

титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 вересня 1997 № 995 «Про Порядок затвердження 

титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії» та постановою КМУ від 07.05.2008 

року № 436 «Про внесення змін до Порядку затвердження титулів будов 

(об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або 

коштів підприємств державної власності», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити титул об'єкта будівництва у 2017 році (додається):  

 

Робочий проект „Будівництво зовнішніх водопровідних мереж 

централізованого водопостачання вулиць: Труда від буд.№ 2 до буд.№ 32, 

Першотравнева від буд.№ 3 до буд.№ 57, Незалежності, Березова, Чумацька в 

селищі Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Коригування». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.).». 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії Власівської селищної 

ради 

від 22 грудня 2017 року №404 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2017 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

____________ ____________ __________________________ 
 (посада)              (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 20__ р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

____________ ____________ __________________________ 
        (посада)               (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 20__ р. 
 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження: 

Будівництво зовнішніх водопровідних мереж 

централізованого водопостачання вулиць: Труда від буд.№ 2 

до буд.№ 32, Першотравнева від буд.№ 3 до буд.№ 57, 

Незалежності, Березова, Чумацька в селищі Власівка м. 

Світловодськ Кіровоградської області  

Частка державної власності у майні замовника на 2017 р.,  

відсотків – 46,15 

Найменування замовника: 

Комунальне підприємство «Водограй» 
Наявність робочої документації:  
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 27.11.2017 р., 

в тому числі:  

Всього –  974,920 тис.грн. 

I черга –  297,071тис.грн. 

II черга - 486,202 тис.грн. 

III черга –191,647 тис.грн.; 

Будівельні роботи: 

Всього – 812,406 тис.грн. 

I черга – 263,989 тис.грн. 

II черга – 389,883 тис.грн. 

III черга – 158,534 тис.грн.; 

Галузь: 

36.00.11  забір очищення та постачання води 
Ким, коли затверджено проектну документацію: 

рішеннями виконкому Власівської селищної ради від 28.07.2016 № 98 та від 

07.12.2017 №281 

Сфера управління: Власівська селищна рада Генеральна проектна організація: ТОВ «Ефект-комплекс» 

Характер будівництва: нове будівництво  

 



 

 

Строки будівництва:  
Всього –  2,0 місяця 

I черга  –  0,5 місяця  

II черга –  1,0 місяць 

III черга – 0,5місяця  

Генеральна підрядна організація:  
Приватне підприємство «Будівельний дім «Будівельник»» 

Джерела фінансування:  

державний бюджет  та селищний бюджет 
 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано на 

1 січня 2017 

р. 

Профінансовано на 

1 січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванню до 

кінця будівництва 

Завдання за роками Введення в 

дію 

(Iквартал) 

2016 2017 2018 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у 

відповідних одиницях 

виміру), км 

1,951 0,651   0,651 
1,080 

0,220 
1.300 1,951 

Вартість основних 

фондів, тис. гривень 
    269,697 677.849  947.546 

Капітальні вкладення, 

тис. гривень 
 269,697 651.50 26.349 269,697 677.849  921.197 

Загальна кошторисна 

вартість, тис. гривень, у 

тому числі: 

974,920    297,071 677.849  974,920 

будівельних робіт 812,406    263,989 548.417  812,406 

устатковання, меблів та 

інвентарю 
        

інші витрати 162,514    33,082 129.432  162.514 

Із загального обсягу 

капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 

х        

державного бюджету х  450.00      

місцевого бюджету х  471.20      

інших джерел   х        
 

"___" ____________ 20__ р. ____________ 
(посада) 

____________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

 


