
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ            №   - VIII 

 

Про затвердження кошторисної 

частини проектної документації за 

робочим проектом «Капітальний 

ремонт дороги по вулиці Горянській 

смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області. 

Коригування»  

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 

їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 11.05.2011 № 560 (зі змінами), рішення ХVІ  

позачергової сесії VІІІ скликання Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області від 16 листопада 2021 року                   

№ 3261- VІІІ, позитивного експертного звіту щодо розгляду кошторисної 

частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт 

дороги по вулиці Горянській смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області. Коригування» від 22.11.2021 № 37522, виданого ТОВ 

«Експертиза МВК», керуючись ст. 25, 26, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим 

проектом «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області. Коригування», загальною 

кошторисною вартістю будівництва в поточних цінах станом на 22.11.2021 р. 

10 816,461 тис.грн., у тому числі: 

- будівельні роботи – 8 333,237 тис.грн. 

- інші витрати – 2 483,224 тис.грн. 

Із загальної кошторисної вартості виконано – 28,864 тис.грн., у тому 

числі: 

- інші витрати – 28,864 тис.грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ. 

Краснокутський селищний голова                                 Ірина КАРАБУТ 
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