
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

07  грудня 2017 року                                                                        № 281   
 

Про затвердження проектно-кошторисної  

документації за робочим проектом  

«Будівництво зовнішніх мереж  

централізованого водопостачання 

вулиць: Труда від б.№ 2 до б.№ 32;  

Першотравнева від б.№ 3 до б.№ 57,  

Незалежності, Березова, Чумацька  

в сел.Власівка, м.Світловодськ,  

Кіровоградська область. Коригування» 

 

Заслухавши інформацію селищного голови А.Г.Бабаченка про 

коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх 

мереж централізованого водопостачання вулиць: Труда від б.№ 2 до б.№ 32;  

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

сел.Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. Коригування», та 

розглянувши експертний звіт філії державного підприємства 

«Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області від 29.11.2017р. № 12-

0863-17 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво зовнішніх мереж централізованого водопостачання вулиць: Труда 

від б.№ 2 до б.№ 32; Першотравнева від б.№ 3 до б.№ 57, Незалежності, 

Березова, Чумацька в сел.Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

Коригування», керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію робочий проект 

«Будівництво зовнішніх мереж централізованого водопостачання вулиць: Труда 

від б.№ 2 до б.№ 32; Першотравнева від б.№ 3 до б.№ 57, Незалежності, 

Березова, Чумацька в сел.Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

Коригування» з такими техніко-економічними показниками:  



 

 

Вид будівництва: нове; 

Загальна довжина трубопроводів - 1,951 км, з них: 

I черга – 0,651 км 

II черга - 1,080 км 

III черга -  0,220 км; 

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.; 

Інші витрати: 

Всього – 162,514 тис.грн. 

I черга –   33,082 тис.грн. 

II черга –  96,319 тис.грн. 

III черга – 33,113тис.грн.; 

Із загальної кошторисної вартості виконані роботи, в тому числі: 

Всього – 297,071 тис.грн. 

I черга – 297,071 тис.грн. 

Будівельні роботи: 

Всього – 263,989 тис.грн. 

I черга – 263,989 тис.грн. 

Інші витрати: 

Всього –  33,082 тис.грн. 

I черга –   33,082 тис.грн.; 

Тривалість будівництва: 

Всього –  2,0 місяця 

I черга  –  0,5 місяця  

II черга –  1,0 місяць 

III черга – 0,5 місяця. 

 

2. Рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради від 28 

липня 2016р. № 98 вважати таким, що втратило чинності. 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

 


