
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.10.2020 року № 134

Про затвердження зведених кошторисних
розрахунків вартості об'єктів будівництва

Розглянувши лист Збаразького МКП по благоустрою ”Добробут” від 22.10.2020р.
№206 (вх.№05-1136/2.6 від 22.10.2020р.), розглянувши зведені кошторисні розрахунки
вартості об'єктів будівництва -  “Ямковий ремонт ділянки по вул. Січових Стрільців в
м. Збараж”,  “Ямковий ремонт ділянки дороги по вулиці І. Франка (від вул. Прашка до
будинку №43) в місті Збараж”, “Ямковий ремонт ділянки на м-н Франка ( біля магазину
«  Вікторія»)   в  місті  Збараж”,   “Поточний  ремонт  перехрестя  вул.  Травневої  до
вул. Б.Хмельницького в місті Збараж”, “Ямковий ремонт дороги по вул.  Д. Галицького
(від  вул.  Прашка  до  Збаразького  ставу);  ямковий  ремонт  ділянки  дороги  від
вул.  22  Січня  до  вул.  У.  Самчука”,  “Ямковий  ремонт   ділянки  дороги  по
вул.  Д.  Вишнівецького (  від вул.  Грушевського до вул. Яворницького) в м.  Збараж”,
“Поточний  ремонт  ділянки  дороги  від  будинку  №6  до  будинку  №10  (влаштування
суцільним  асфальтно-бетонним  покриттям)  по  вул.  Л.Українки  в  м.Збараж
Тернопільської області”, 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 ділянки по вул. Січових Стрільців в м. Збараж” на суму 48,13314 тис.
грн. (сорок вісім тисяч сто тридцять три гривні 14 коп.)

2.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт ділянки дороги по вулиці І. Франка (від вул. Прашка до будинку №43)
в місті Збараж” на суму 47,43596 тис. грн. (сорок сім тисяч чотириста тридцять п’ять
гривень 96 коп.)

3.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт  ділянки на м-н Франка ( біля магазину « Вікторія»)  в місті Збараж”
на суму 40,15331 тис. грн. (сорок тисяч сто п’ятдесят три гривні 31 коп.)

4.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Поточний ремонт перехрестя вул. Травневої до вул. Б. Хмельницького в місті Збараж “
на суму 49,96368 тис. грн. ( сорок дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три гривні 68 коп.)

5.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт дороги по вул. Д. Галицького ( від вул. Прашка до Збаразького ставу);
ямковий ремонт ділянки дороги від вул. 22 Січня до вул. У. Самчука” на суму 49,38107
тис. грн. (сорок дев’ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 07 коп.)



6.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Ямковий ремонт  ділянки дороги по вул. Д. Вишнівецького ( від вул. Грушевського до
вул.  Яворницького)  в  м.  Збараж”  на  суму  49,65022  тис.  грн.   (сорок  дев’ять  тисяч
шістсот п’ятдесят гривень 22 коп.)

7.  Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об'єкта  будівництва
“Поточний  ремонт  ділянки  дороги  від  будинку  №6  до  будинку  №10  (влаштування
суцільним  асфальтно-бетонним  покриттям)  по  вул.  Л.Українки  в  м.Збараж
Тернопільської області” на суму 160,0 тис. грн. (сто шістдесят тисяч гривень 00 коп.)

В. о. міського голови Збаража                                                                  Р.П. Напованець
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