
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

30 листопада 2021 року                                                  № 435 

 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку по об’єкту 

«Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. 

Чубинського в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області» 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України № 560 від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», виконавчий 

комітет Гірської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити зведений кошторисний розрахунок по об’єкту «Капітальний 

ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Чубинського в с. Мартусівка 

Бориспільського району Київської області» загальною кошторисною вартістю 

297,92279 тис. грн.  

2.  Замовником робіт з «Капітальний ремонт зупинки громадського 

транспорту по вул. Чубинського в с. Мартусівка Бориспільського району 

Київської області» визнати Управління житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 

комітет Гірської сільської ради. 

 

 

Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 

 



   

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області 
  ( назва  організації,  що затверджує ) 
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  297,92279 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту за адресою: вул. __________________ в с.Мартусівка Бориспільського району  
        

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2021  р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 02-01 Дорожні роботи 215,01222   -       -     215,01222 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 215,01222   -       -     215,01222 
    Разом по главах 1-7: 215,01222   -       -     215,01222 
    Разом по главах 1-8: 215,01222   -       -     215,01222 
    Разом по главах 1-9: 215,01222   -       -     215,01222 
    Разом по главах 1-12: 215,01222   -       -     215,01222 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 32,25183   -       -     32,25183 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     1,00494 1,00494 

    Разом 247,26405   -     1,00494 248,26899 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     49,65380 49,65380 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 247,26405   -     50,65874 297,92279 
              

   
Керівник генпідрядної організації  __________________________   
   

   

 


