
 
Проєкт 

 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                            № 

м. Краматорськ      

 
 

Про безоплатну передачу у комунальну 

власність незавершених капітальних 

інвестицій (витрат) комунальному 

підприємству "Служба єдиного 

замовника» Житлово-комунального 

господарства м. Краматорська" 
 

 
У зв’язку з завершенням будівельних робіт за проєктами: "Капітальний ремонт 

кутової вставки житлового будинку № 53 по вул. Двірцева в м. Краматорську (підвищення 

несучої здатності грунтів основи фундаменту) з розробкою ПКД", "Капітальний ремонт 

житлового будинку № 14 по вул. В.Стуса в м. Краматорськ, Донецької області", відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406 "Про затвердження переліку 

будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після 

закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію", враховуючи рекомендації 

комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, 
керуючись ст. 25, 26, ч.1 ст. 59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 
Краматорської міської ради безоплатно передати у комунальну власність комунальному 

підприємству "Служба єдиного замовника» Житлово-комунального господарства м. 

Краматорська" витрати, згідно з переліком (додається). 
2.  Комунальному підприємству "Служба єдиного замовника» Житлово-комунального 

господарства м. Краматорська" прийняти від управління капітального будівництва та 
перспективного розвитку міста Краматорської міської ради відповідні витрати, згідно з 

чинним законодавством України. 
3. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 

Краматорської міської ради, передати комунальному підприємству "Служба єдиного 

замовника» Житлово-комунального господарства м. Краматорська" фінансово-облікову, 
виконавчу (технічну), проєктну та іншу документацію, відповідно до переліку зазначених 

витрат, що додається. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови, 

згідно з розподілом повноважень та на постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації  і комунальної власності.        
 

 
Міський голова                                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО



 

                                       
 
 

                                                                                                                                         Додаток  
                                                                                                                                        до рішення міської ради 

          
                                                    № 
 
 
  

             ПЕРЕЛІК ВИТРАТ 
понесених управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської 

міської ради, які передаються комунальному підприємству "Служба єдиного замовника» 
Житлово-комунального господарства м. Краматорська"  

 
 

"Капітальний ремонт кутової вставки житлового будинку № 53 по вул. Двірцева в м. 

Краматорську (підвищення несучої здатності грунтів основи фундаменту) з розробкою ПКД"  
 
 

1. Розробка ПКД 109 527,91 
2. Будівельні роботи 1 284 015,16 
3. Авторський нагляд 9 600,00 
4. Інші витрати: роботи з комплексного обстеження та розробка 

рекомендації щодо виконання буд. робіт 
159 863,74 

5. Інші витрати: роботи з комплексного обстеження та розробка 

рекомендації щодо виконання буд. робіт 
86 520,65 

6. Інші витрати: інженерно-геологічні вишукувальні роботи 
 

133 653,13 

7. Утримання служби єдиного замовника (в т.ч. технічний нагляд) 29 742,42 
Всього: 1 812 923,01 
"Капітальний ремонт житлового будинку № 14 по вул. В. Стуса в м. Краматорськ, Донецької 

області" 
 

1. Розробка ПКД 189 772,96 
2. Будівельні роботи 5 000 873,10 
3. Авторський нагляд 27 000,00 
4. Інші витрати: роботи з комплексного обстеження та розробка 

рекомендації щодо виконання буд. робіт 
186 474,35 

5. Інші витрати: роботи з комплексного обстеження та розробка 

рекомендації щодо виконання буд. робіт 
96 351,12 

6. Інші витрати: Інженерно-геологічні вишукувальні роботи 173 866,80 
7. Утримання служби єдиного замовника (в т.ч. технічний нагляд)  115 713,50 
Всього: 5 790 051,83 

 
 
 
                      Секретар міської ради                      Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 

 


