
 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від 17.09.2020                                                                                        № 05 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту «Реконструкція стадіону (футбольного поля 

та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської області» 

 

Відповідно до  Постанови Кабінету міністрів України від 11.05.2011 

року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва 

і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету міністрів України» (зі змінами), розглянувши робочий 

проект «Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в 

с. Северинівка Сумського району Сумської області», виконаний ТОВ 

«АРТЕМОН», експертний звіт № 19-0394-20/К від 14.09.2020 року, 

виготовлений Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області, щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, 

керуючись статтєю 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила:  

 

1. Затвердити робочий проект «Реконструкція стадіону (футбольного 

поля та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської 

області» на заявлену загальну кошторисну вартість будівництва в 

поточних цінах станом на 11 вересня 2020 року  – 9987,320 тис. грн., у 

тому числі: будівельні роботи – 8084,328 тис. грн.; інші витрати – 

1902,992 тис. грн.  

 

 

 

Сільський голова             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П'ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.09.2020                                                                    № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проектно-кошторисної  

документації «Реконструкція стадіону  

(футбольного поля та бігової доріжки)  

в с.Северинівка Сумського району Сумської області» 

 
У зв’язку з необхідністю затвердження проектно-кошторисної документації, 

розглянувши проектно-кошторисну документацію по проекту «Реконструкція 

стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в с.Северинівка Сумського району 

Сумської області» та зведені кошторисні розрахунки, врахувавши експертний звіт 

ДП філії «Укрдержбудекспертизи» у Сумській області, керуючись ст.25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська сільська рада 

вирішила: 

 

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію за робочим проектом 

«Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в с.Северинівка 

Сумського району Сумської області» загальною кошторисною вартістю 9 987,320 

тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 8 084,328 тис.грн, інші витрати – 

1 902,992 тис.грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Миколаївської сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку територіальної громади. 

 
 

 

Сільський голова        С.В.Самотой   


