
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08.09.2020 року № 100

Про затвердження зведених кошторисних
розрахунків вартості об'єктів будівництва 
та зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів

Розглянувши лист Збаразького МКП по благоустрою ”Добробут” від 08.09.2020р.
№176 (вх.№05-956/2.6 від 08.09.2020р.), розглянувши  зведені кошторисні розрахунки
вартості об'єктів будівництва - “Ямковий ремонт вул. Павленка в м.Збараж”, “Ямковий
ремонт вул. Коцюбинського та Заводська в м.Збараж”, “Ямковий ремонт вул. Чехова в
м.Збараж”,  “Ямковий ремонт вул. Родини Білинських (15м2),  Грушевського (11м2)  та
Майдан Франка (29м2) в м.Збараж”  та зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів-
“Послуги  з  гідродинамічного  очищення  каналізаційних  колекторів  та  відкачування
стічних  вод  в  м.Збараж,  за  адресою:  Тернопільська  область,  Збаразький  район,
м.Збараж,  вул.Травнева  (ДК 021:2015:  90410000-4  -  Послуги з  відкачування стічних
вод)”,  “Послуги  з  гідродинамічного  очищення  каналізаційних  колекторів  стічної
каналізації  в  м.Збараж,  за  адресою:  Тернопільська  область,  Збаразький  район,
м.Збараж, вул. Оболоня (ДК 021:2015: 90470000-2 - Послуги з чищення каналізаційних
колекторів)”,  “Послуги з гідродинамічного очищення трубопроводу стічної каналізації
в  м.Збараж,  за  адресою:  Тернопільська  область,  Збаразький  район,  м.Збараж,  вул.
І.Франка,  м-н  І.Франка,  вул.Грушевського  (ДК  021:2015:  90640000-5  -  Послуги  з
очищення  та  спорожнення  стічних  канав)”,  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
“Ямковий ремонт вул. Павленка в м.Збараж” на суму 15,43457 тис. грн. ( п'ятнадцять
тисяч чотириста тридцять чотири гривні 57 коп.)

2.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт вул. Коцюбинського та Заводська в м.Збараж” на суму 39,21045 тис.
грн. (тридцять дев’ять тисяч двісті десять гривень 45 коп.).

3.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт вул. Чехова в м.Збараж” на суму 49,98706 тис.  грн. (сорок дев'ять
тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень 06 коп.).

4.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий  ремонт  вул.  Родини  Білинських  (15м2),  Грушевського  (11м2)  та  Майдан
Франка (29м2) в м.Збараж” на суму 35,22462 грн. (тридцять п'ять тисяч двісті двадцять
чотири гривні 62 коп.)

5.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  “Послуги  з
гідродинамічного очищення каналізаційних колекторів та відкачування стічних вод в
м.Збараж,  за  адресою:  Тернопільська  область,  Збаразький  район,  м.Збараж,



вул.Травнева (ДК 021:2015:  90410000-4 — Послуги з  відкачування стічних вод)”  на
суму 32,1564 тис. грн. (тридцять дві тисячі сто п'ятдесят шість  гривень 40 коп.).

6.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  “Послуги  з
гідродинамічного очищення каналізаційних колекторів стічної каналізації в м.Збараж,
за  адресою:  Тернопільська  область,  Збаразький  район,  м.Збараж,  вул.  Оболоня  (ДК
021:2015:  90470000-2  —  Послуги  з  чищення  каналізаційних  колекторів)”  на  суму
48,1368 тис. грн. (сорок вісім тисяч сто тридцять шість  гривень 80 коп.).

7.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  “Послуги  з
гідродинамічного очищення трубопроводу стічної каналізації в м.Збараж, за адресою:
Тернопільська  область,  Збаразький  район,  м.Збараж,  вул.  І.Франка,  м-н  І.Франка,
вул.Грушевського (ДК 021:2015: 90640000-5 — Послуги з очищення та спорожнення
стічних канав)” на суму 47,622 тис. грн. (сорок сім тисяч шістсот двадцять дві гривні
00 коп.).

В. о. міського голови Збаража                                                                  А.Д. Синчишин
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