
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про укладання прямого договору 

 
      Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі»  ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 

договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Лесі Українки в селі Гора Бориспільського району Київської області,  
на загальну суму 72 799,27 грн. (Сімдесят дві тисячі сімсот дев’яносто дев’ять 
грн. 27 коп.). 

2. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Мічуріна в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 160 938,40 грн. (Сто шістдесят тисяч дев’ятсот тридцять вісім 
грн. 40 коп.). 

3. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Покровська в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 9 749,93 грн. (Дев’ять тисяч сімсот сорок дев’ять грн. 93 коп.). 

4. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Пушкіна в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 55 249,38 грн. (П’ятдесят п’ять тисяч двісті сорок дев’ять грн. 38 
коп.). 

5. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Калинова в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 90 544,03 грн. (Дев’яносто тисяч п’ятсот сорок чотири грн. 03 
коп.). 

6. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Горіхова в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 



загальну суму 22 749,83 грн. (Двадцять дві тисячі сімсот дев’яносто дев’ять грн. 
83 коп.). 

7. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 6 499,99 грн. (Шість тисяч чотириста дев’яносто дев’ять грн. 99 
коп.). 

8. Надати дозвіл голові Гірської сільської ради на укладання прямого 
договору з ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» на поточний ремонт дорожнього покриття 
по вулиці Жовтнева в селі Гора Бориспільського району Київської області,  на 
загальну суму 14 799,27 грн. (Чотирнадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять 
грн. 27 коп.). 

9. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
 
с. Гора 
від 10 травня 2019 року 
№ 1333-72-VІІ    
 
 
 
Сільський голова                                                                          Р.М. Дмитрів 
 
 
 
 
 


