
                                                                                             

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  

                   ( четверта (22) сесія  сьомого   скликання ) 

 
від   26 квітня 2018 року                                                    

м. Городня 

 

Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку  

                          

 

                          Розглянувши зведені кошторисні розрахунки вартості виконання 

будівельних робіт з:  

1.«Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Мирославська в м. Городня 

Чернігівської області» ,  «Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. 1 Травня (від 

вул. Шевченка  до вул. Свято-Миколаївська) м. Городня Чернігівської області», 

«Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Шевченка в м. Городня Чернігівської 

області», «Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Троїцька в м. Городня 

Чернігівської області», «Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Івана Дудка в 

м.Городня Чернігівської області», «Поточний дрібний ремонт покриття дороги по 

вул.Чернігівська (від вул. 1 Травня до вул.Армійської) в м.Городня Чернігівської області».  

2.«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини ділянки 

вул.Калинової та провулку Калинового ( з виїздом на вул.Шевченко ) в м.Городня 

Чернігівської області», «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної 

частини ділянки вул.Незалежності ( від вул.Максимівської до вул.Василівської) в 

м.Городня Чернігівської області». 

3.«Будівництво асфальтобетонного покриття тротуару по вул.Армійській (від вул.Свято- 

Миколаївської до вул.Чернігівської ) в м.Городня Чернігівської області». 

4.«Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по вул.Чернігівська,63 в 

м.Городня Чернігівської області» . 

5.« Поточний (ямковий) ремонт вулиць: вул. Свято-Миколаївська (від вул.1 Травня до 

вул.Армійської ) з виїздом на вул. 1 Травня , вул.Армійська (від вул.Свято-Миколаївської 

до вул. Чернігівської ) ,вул.Чернігівська(від вул. Армійської до дорожнього знаку ПДРУ 

5.45 «початок населеного пункту» ) правий проїзд , вул.Чернігівська(від вул. Армійської 

до дорожнього знаку ПДРУ 5.45 «початок населеного пункту» ) лівий проїзд. 

5.«Поточний ремонт Меморіалу  Скорботна мати  в м.Городня Чернігівської області». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Керуючись ст.25,ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська  міська рада 

 

                                                  В И Р І Ш И Л А : 

 

         Затвердити  зведені  кошторисні розрахунки вартості: 

1. Поточний ремонт дорожнього покриття:    

   1.1  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Мирославська в м. Городня 

       Чернігівської області  на суму 4313,00 грн.; 

   1.2  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. 1 Травня (від вул. Шевченка  до 

         вул. Свято-Миколаївська) в м. Городня  Чернігівської області на суму 20983,00 грн.; 

   1.3  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Шевченка в м. Городня 

       Чернігівської області на суму 5134,00 грн.; 

   1.4  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Троїцька в м. Городня 

       Чернігівської області на суму 54499,00 грн.; 

   1.5  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Івана Дудка в м. Городня 

       Чернігівської області на суму 21821,00грн.; 

   1.6  Поточний дрібний ремонт покриття дороги по вул. Чернігівська 

       (від вул. 1Травня до вул. Армійської) в м. Городня  

       Чернігівської області на суму 17214,00 грн.; 

2. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття: 

   2.1  Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини ділянки 

       вул. Калинової та провулку Калинового ( з виїздом на вул. Шевченко ) в м. Городня 

       Чернігівської області на суму 1290613,00 грн.; 

   2.2  Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини ділянки 

        вул. Незалежності ( від вул. Максимівської до вул. Василевської ) в м. Городня 

       Чернігівської області на суму 1352708,00 грн.; 

3. Будівництво асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Армійській (від вул. 

       Свято-Миколаївської до вул. Чернігівської ) в м. Городня  

       Чернігівської області на суму 1265706,00 грн.; 

4. Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по вул.Чернігівська,63 в 

        м. Городня Чернігівської області на суму 5567298,00 грн.; 

5. Поточний (ямковий) ремонт вулиць: 

     5.1.  вул. Свято-Миколаївська (від вул.1 Травня до вул. Армійської ) з виїздом на 

             вул. 1 Травня на суму 39164,35 грн.; 

     5.2.  вул. Армійська (від вул. Свято-Миколаївської до вул. Чернігівської )  

             на суму 5290,51 грн.; 

     5.3   вул. Чернігівська(від вул. Армійської до дорожнього знаку ПДРУ 5.45 

             «початок населеного пункту» ) правий проїзд на суму 37434,62 грн.; 

     5.4. вул. Чернігівська(від вул. Армійської до дорожнього знаку ПДРУ 5.45 

             «початок населеного пункту» ) лівий проїзд на суму 27089,02 грн.; 

6. Поточний ремонт Меморіалу  Скорботна мати  в м. Городня Чернігівської області 

       на суму 16000,00 грн.; 

 

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

    бюджету, планування фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А. І. БОГДАН                                                                     

 


