
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03.06.2021 № 122 

с. Руська Поляна                                                                                    

 

Про затвердження  

проектної документації 

 

 Керуючись абзацом першим пункту 3, абзацом п’ятим пункту 4 Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, пп.1 п. «ф» ч. 1 

ст. 31, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи експертні звіти ТОВ «Перша Будівельна Експертиза» Черкаська 

філія від «21» квітня 2021 р. № 2-210412/В, ТОВ «Перша Будівельна 

Експертиза» Черкаська філія від «25» березня 2021 р. № 1-210310/В, ТОВ 

«Перша Будівельна Експертиза» Черкаська філія від «06» травня 2021 р. № 1-

210422/В, ТОВ «Перша Будівельна Експертиза» Черкаська філія від «22» 

грудня 2020 р. № 4-201127/В, виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектну документацію за проектом «Реконструкція 

системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою 

Черкаська область, Черкаського району, с. Руська Поляна, вул. Небесної 

Сотні, 4 (одноповерхова будівля)», загальною вартістю 411,963 тис. грн.  

2. Затвердити проектну документацію за проектом «Реконструкція 

системи опалення дільничної лікарні за адресою: вул. Небесної Сотні, 81, с. 

Руська Поляна, Черкаський район, Черкаської області (коригування)», 

загальною вартістю 1124,753 тис. грн.  

3. Затвердити проектну документацію за проектом «Реконструкція 

системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ 

ступенів №1 (початкова) Руськополянської сільської ради, що розташований 

за адресою Черкаська область, Черкаського району, с. Руська Поляна, вул. 

Вячеслава Чорновола, 39, загальною вартістю 750,538 тис. грн.  

4. Затвердити проектну документацію за проектом «Технічне 

переоснащення системи опалення ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. 

Незалежності, 226 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області»,загальною вартістю 929,555 тис. грн.  

 

 



 

 

5. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності, головному бухгалтеру Шпак Ю.В., провести оплату виконаних робіт 

згідно проектної документації, акту приймання виконаних будівельних робіт. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

сільського голови Прудивуса А. Л. 

 

Підстава: експертний звіт щодо розгляду проектної документації від           

«21» квітня 2021 р. № 2-210412/В, від «25» березня 2021 р. № 1-210310/В, від 

«06» травня 2021 р. № 1-210422/В, від «22» грудня 2020 р. № 4-201127/В. 

 

 

Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 
 


