
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десята сесія 

 

 VШ скликання 

04 лютого 2022 року смт Ємільчине №2118 

 

 

Про затвердження проектної 

документації за  робочим проектом 

«Реконструкція існуючого майданчика 

під літній спортивний комплекс за 

адресою: Житомирська область, смт 

Ємільчине, вул. Соборна, 14 

(коригування)» 

 

 

 

Відповідно до вимог п.1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560, керуючись  

п.42 частини 1 ст. 26 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проектну документацію за  робочим проектом «Реконструкція існуючого 

майданчика під літній спортивний комплекс за адресою: Житомирська область, смт 

Ємільчине, вул. Соборна, 14 (коригування)», розроблену ПП «Імперія будівництва» м. 

Житомир та рекомендовану до затвердження  філією ДП «Укрдержбудекспертиза», 

експертний звіт від 28.01.2022 р. №06-0013/01-22, з такими показниками: 

-  загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 19.01.2022 року – 

5395,460 тис.грн., в тому числі: 

- будівельні роботи – 4256,780 тис.грн.; 

- устаткування, меблі, інвентар – 2,491 тис.грн.; 

- інші витрати – 1136,189 тис.грн.                

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   

планування , фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради 8 скликання 

 

 

«Про затвердження проектної документації за робочим проектом «Реконструкція 

існуючого майданчика під літній спортивний комплекс за адресою: Житомирська 

область, смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 (коригування)»» 

 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 


