
                                                                              ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

                                  Р І Ш Е Н Н Я  

                   ( шоста (24) сесія  сьомого   скликання ) 

 
 

від   26 червня  2018 року                                                    

м. Городня 

 

Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку  

робочих проектів 

                          

 

Розглянувши зведені кошторисні розрахунки робочого проекту на «Реконструкція 

адміністративної будівлі по вул. Троїцька, 15 у м. Городня Чернігівської області», 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Центральна від КТП-136 в с. Смичин  

Городнянського району Чернігівської області», «Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення вул. Широка, вул. Маркова, вул. Набережна, вул. Молойка від КТП-294 в         

с. Дібрівне Горонянського району, Чернігівської області», «Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення вул. Широка, вул. Маркова від КТП-285 в с. Дібрівне 

Городнянського району, Чернігівської області», «Будівництво ПЛІ - 0,4кВ вуличного 

освітлення по вулиці 1-го Травня в м. Городня,Чернігівської області» , керуючись ст.25, 

31 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська  міська рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити  зведений  кошторисний розрахунок за робочим проектом 

«Реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Троїцька, 15 у м. Городня  Чернігівської 

області» у сумі 1452,10460 тис. грн. 

 

2. Затвердити  зведений  кошторисний розрахунок за робочим проектом 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Центральна від КТП-136 в с. Смичин  

Городнянського району Чернігівської області» у сумі 268,809 тис. грн. 

 

3. Затвердити  зведений  кошторисний розрахунок за робочим проектом 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Широка, вул. Маркова, вул. Набережна, 

вул. Молойка від КТП-294 в с. Дібрівне Городнянського району, Чернігівської області» у 

сумі 639,216 тис. грн. 

  

4. Затвердити  зведений  кошторисний розрахунок за робочим проектом 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Широка, вул. Маркова від КТП-285 в    

с. Дібрівне Городнянського району, Чернігівської області» у сумі 501,630 тис. грн.  

 



 5. Затвердити  зведений  кошторисний розрахунок за робочим проектом 

«Будівництво ПЛІ - 0,4кВ вуличного освітлення по вулиці 1-го Травня в м. Городня 

Чернігівської області» у сумі 1213,73066 тис. грн. 

 

6.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А. І. Богдан                                                                    


