
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня  2020 року № 144 

  

 

Про передачу витрат комунальному підприємству „Каштан“ 

 

 

 Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 136 Господарського кодексу України, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань  

містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, з метою якісного та належного обслуговування і 

експлуатації тротуару та вуличного освітлення, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати комунальному підприємству „Каштан“ (Шокало В.Г.) 

витрати з реконструкції тротуару з облаштуванням зливної каналізації по                

вул. Ярмаркова (від ЗДО ,,Червона Шапочка“ до вул. Успенська)  м.Пирятин та 

витрати з реконструкції (технічне переоснащення) вуличного освітлення по 

вул.Європейська та вул.Соборна  м.Пирятин згідно з Додатком 1 

2. Комунальному підприємству ,,Каштан“ (Шокало В.Г.) прийняти 

зазначені витрати та збільшити вартість основних засобів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

рішення третьої сесії 

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання  

23 грудня 2020 року №144 

  

Перелік витрат по об’єктах реконструкції, що передаються  

 
 Назва вулиці Вартість Примітка 

1 Ярмаркова ( від 

ЗДО Червона 

Шапочка) 
54479,60 Проект реконструкція тротуару з обладнанням 

зливної каналізації 
2 Ярмаркова ( від 

ЗДО Червона 

Шапочка) 
2000,00 Авторський нагляд реконструкція тротуару з 

обладнанням зливної каналізації  
3 Ярмаркова ( від 

ЗДО Червона 

Шапочка 
551933,96 Реконструкція тротуару з обладнанням зливної 

каналізації 
4 Ярмаркова ( від 

ЗДО Червона 

Шапочка 
9819,93 Технагляд реконструкція тротуару з 

обладнанням зливної каналізації 

 Всього: 618233,49  

    
1 Європейська - 

Соборна 
2842,10 

Авторський нагляд реконструкція вуличного 

освітлення вул. Європейська-Соборна 

2 Європейська - 

Соборна 
28560,00 

Проект реконструкція вуличного освітлення 

вул. Європейська-Соборна 

3 Європейська - 

Соборна 
18352,69 

Технагляд реконструкція вуличного 

освітлення вул. Європейська-Соборна 

4 Європейська - 

Соборна 
1490565,37 

Реконструкція вуличного освітлення вул. 

Європейська-Соборна 

 Всього:                                                    1540320,16  

 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


