
  

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

12 лютого 2021 року                   № 31-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про надання дозволу на проведення коригування кошторисної частини 

проєктно-кошторисної документації по Робочому проєкту «Капітальний 

ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 в с. Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області» 

відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та 

позитивного експертного звіту проведеним ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В 

БУДІВНИЦТВІ» від 15 червня 2018 р. №0698-4438-18/УЕБ/В. 

 

 У зв'язку із необхідністю проведення коригування кошторисної 

частини проєктно-кошторисної документації по Робочому проєкту 

«Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30                               

в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області» відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та 

позитивного експертного звіту проведеним ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В 

БУДІВНИЦТВІ» від 15 червня 2018 р. №0698-4438-18/УЕБ/В, відповідно до 

положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови КМУ № 

560 від 11.05.2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказ Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України № 45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення 

проектної документації на будівництво об'єктів», сесія Борщагівської 

сільської ради, - 

  



ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Борщагівської сільської ради 

на проведення коригування кошторисної частини 

проєктно-кошторисної документації по Робочому проєкту 

«Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 

в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 

Київської області» відповідно до розробленої 

проєктно-кошторисної документації та позитивного експертного 

звіту проведеним ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ» від 

15 червня 2018 р. №0698-4438-18/УЕБ/В. 

2. Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради здійснити 

необхідні заходи щодо проведення коригування кошторисної 

частини проєктно-кошторисної документації по Робочому проєкту 

«Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 

в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 

Київської області». 

3. Доручити сільському голові Борщагівської сільської ради підписати 

договір щодо проведення коригування кошторисної частини 

проєктно-кошторисної документації по Робочому проєкту 

«Капітальний ремонт фасаду Петропавлівсько-Борщагівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соборна, 30 

в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 

Київської області». 

4. Проєктно-кошторисну документацію з експертним висновком 

подати на розгляд та затвердження в установленому порядку 

визначеним чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову. 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 
Підготовано:  

А. Позняховський 


