
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.01.2020 року № 02

Про затвердження зведених кошторисних
 розрахунків вартості об'єктів будівництва 

Розглянувши лист Збаразького  МКП по благоустрою ”Добробут” від 21.01.2020р. №015
(вх.№05-46/2.6 від 21.01.2020р.), розглянувши зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів
будівництва,  взявши до уваги пропозиції  членів виконкому, керуючись ст.31 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Збаразької міської ради

 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва “Поточний
ремонт  ділянки  тротуару  по  вул.  Б.Хмельницького  (  від  перехрестя  вул.  Незалежності  до
перехрестя вул. Травнева) в м.Збараж Тернопільської області” на суму 191,433 тис. грн. (сто
дев’яносто одна тисяча чотириста тридцять три гривні 00 коп.)

2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва “Поточний
ремонт ділянки тротуару по вул. Б.Хмельницького ( від заїзду до Збаразького замку до вул. 22
Січня ) в м.Збараж Тернопільської області” на суму 199,227 тис. грн. (сто дев’яносто дев’ять
тисяч двісті двадцять сім гривень 00 коп.).

3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва  “Поточний
ремонт  ділянки  тротуару  по  вул.  Б.Хмельницького  (  біля  фінансового  відділу)  в  м.Збараж
Тернопільської області” на суму 188,123 тис. грн. (сто вісімдесят вісім тисяч сто двадцять три
гривні 00 коп.).

4. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва “Поточний
ремонт ділянки дороги по вул. Панаса Мирного ( від перехрестя вул. Б. Хмельницького до буд.
№  12  вул.  П.Мирного)  в  м.Збараж  Тернопільської  області”  на  суму  199,080  тис.  грн.  (сто
дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят гривень 00 коп.)

5. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва “Поточний
ремонт ділянки дороги по вул. Корольова ( від будинку № 52 до будинку № 58) в м. Збараж
Тернопільської  області”  на  суму  179,807 тис.  грн.  (сто  сімдесят  дев’ять  тисяч  вісімсот  сім
гривень 00 коп.)

6. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва “Поточний
ремонт ділянки дороги по вул.  Клячківського в  м.  Збараж Тернопільської  області”  на  суму
169,014 тис. грн. (сто шістдесят дев’ять тисяч чотирнадцять гривень 00 коп.)

7.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Встановлення  бордюрів  по  вул.  Б.Хмельницького  (  від  перехрестя  вул.  Незалежності  до
перехрестя вул. Травнева та від входу до Збаразької міської ради до вул. 22 січня) в м.Збараж
Тернопільської області” на суму 57,20558 тис. грн. (п’ятдесят сім тисяч двісті п’ять гривень
58 коп.)

Міський голова Збаража                                                                     Р.С.Полікровський
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