
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

від 27.04.2021 року №90

Про затвердження 
зведених кошторисних
розрахунків

Розглянувши  звернення  від  Збаразького  МКП  по  благоустрою  ”Добробут”  від
23.04.2021 р. №135 (вх.№05-1570/2.6 від 27.04.2021р.), розглянувши зведені кошторисні
розрахунки вартості об'єктів,  взявши до уваги пропозиції членів виконавчого комітету,
керуючись   Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконавчий
комітет Збаразької міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити зведені кошторисні розрахунок вартості об'єктів:
Ямковий ремонт  поо вул. Чехова в м.Збараж в сумі 49461грн.83 коп. (сорок дев’ять
тисяч чотириста шістдесят одна гривня 83 коп.) ;
Ямковий ремонт дороги по м-н Франка в місті Збараж Тернопільської області  в сумі
199000,00 (сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень  00 коп.);
Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.  Єдності  в м.  Збараж Тернопільської
області в сумі – 11 848 грн. 00 коп. ( одинадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 00
копійок)
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Черняховського  в  м.  Збараж
Тернопільської області  – 6 659 грн. 00 коп. (шість тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять
гривень 00 копійок)
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Садова  в  м.  Збараж  Тернопільської
області  – 28 739 грн. 00 коп. ( двадцять вісім тисяч сімсот тридцять дев’ять гривень
00 копійок)
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Гайдамацька  в  м.  Збараж
Тернопільської області – 28 181 грн. 00 коп. (двадцять вісім тисяч сто вісімдесят одна
гривня)
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лисенка в м. Збараж Тернопільської
області  – 18 180 грн. 00 коп. ( вісімнадцять тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул. Слов’янська в м. Збараж Тернопілської
області  -  15 057 грн. 00 коп. ( п’ятнадцять тисяч п’ятдесят сім гривень 00 копійок).
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Б. Хмельницького в с. Новий Рогівець
Тернопільської  області  в  сумі  –  12 354  грн.  00  коп.  (  дванадцять  тисяч  триста
п’ятдесят чотири гривні 00 копійок)
Поточний  ремонтдорожнього  покриття  по  вул.  Зелена  в  с.  Вищі  Луб’янки
Тернопільської області  – 12 500 грн. 00 коп.  ( дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00
копійок)
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова в с. Шимківці Тернопільської
області  – 16 566 грн. 00 коп. (шістнадцять тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень
00 копійок);



Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Лісна  в  с.Решнівка  Тернопільської
області  – 16 497 грн. 00 коп. ( шістнадцять тисяч чотириста дев’яносто сім гривень
00 копійок);
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Адамівка  в  с.  Красносільці
Тернопільської області  – 11 569 грн. 00 коп. ( одинадцять тисяч п’ятсот шістдесят
дев’ять гривень 00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Стефаника  в  с.  Розношинці
Тернопільської області – 12 132 грн. 00 коп.  ( дванадцять тисяч сто тридцять дві
гривні 00 копійок);
Поточний  ремонтдорожнього  покриття  по  вул.  Молодіжна  в  с.  Капустинці
Тернопільської області  – 7 893 грн. 00 коп. ( сім тисяч вісімсот дев’яносто три гривні
00 копійок;)
Поточний ремонтдорожнього покриття по вул. Долина в с. Мусорівці Тернопільської
області - 8 311 грн. 00 коп. ( вісім тисяч триста одинадцять гривень 00 копійок);
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  В.  Великого  в  с.  М.Глибочок
Тернопільської області – 6 264 грн. 00 коп.  (шість тисяч двісті шістдесят чотири
гривні 00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с. Чернихівці Тернопільської
області – 5 351 грн. 00 коп. ( п’ять тисяч триста п’ятдесят одна гривня 00 копійок;
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  І.  Франка  в  с.  Чернихівці
Тернопільської області – 5 812 грн. 00 коп. ( п’ять тисяч вісімсот дванадцять гривень
00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Завальна в с. Верняки Тернопільської
області – 6 180 грн. 00 коп. ( шість тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л. Українки в с. Колодно Тернопільської
області - 12 966 грн. 00 коп. ( дванадцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень
00 копійок);
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Б.  Хмельницького  в  с.  Болязуби
Тернопільської області – 9 597 грн. 00 коп.  ( дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто сім
гривень 00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л. Українки в с. Шили Тернопільської
області – 9 731 грн. 00 коп. ( дев’ять тисяч сімсот тридцять одна гривня 00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака в с.  Діброва Тернопільської
області – 7 842 грн. 00 коп. ( сім тисяч вісімсот сорок два гривні 00 копійок);
Поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.  Незалежності  в  с.  Добромірка
Тернопільської області - 8 646 грн. 00 коп. (вісім тисяч шістсот сорок шість гривень
00 копійок);
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Турського в с. Синява Тернопільської
області  -  11 637  гривень  00  копійок   (  одинадцять  тисяч  шістсот  тридцять  сім
гривень 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул. Дружби в с. Грицівці  Тернопільської
області - 18 532 гривень 00 копійок ( вісімнадцять тисяч п’ятсот тридцять два гривні
00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.  Галана в с. Максимівка Тернопільської
області -  6 177  грн. 00 коп. ( шість тисяч сто сімдесят сім гривень 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.  Стефаника бічна в с.   Розношинці
Тернопільської області – 7 628 грн. 00 коп. ( сім тисяч шістсот двадцять вісім гривень
00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Голодівка  в  с.   Красносільці
Тернопільської області – 12 977 грн. 00 коп.  ( дванадцять тисяч дев’ятсот сімдесят
сім гривень 00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Шкільна  в  с.   Красносільці
Тернопільської області -  6 389 грн. 00 коп. ( шість тисяч триста вісімдесят дев’ять
гривень 00 копійок);



Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Вчительська  в  с.   Решнівка
Тернопільської області – 11 898 грн. 00 коп.  ( одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто
вісім гривень 00 копійок)
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.   Вишнева  в  с.   Чернихівці
Тернопільської області – 6 191  грн. 00 коп. ( шість тисяч сто дев’яносто одна гривня
00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.   Молодіжна  в  с.  Чернихівці
Тернопільської області – 5 167 грн. 00 коп.  ( п’ять тисяч гривень сто шістдесят сім
гривень 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.   Довга  в м.  Збараж Тернопільської
області – 17 786 грн. 00 коп. ( сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 00
копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.  Кривулі в с. Чернихівці Тернопільської
області – 4 348 грн. 00 коп. ( чотири тисячі триста сорок вісім гривень 00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Хмельницького  в  с.   Синява
Тернопільської  області  –  4 559  грн.  00  коп.  (  чотири  тисячі  п’ятсот  п’ятдесят
дев’ять гривень 00 копійок);
Поточний  ремонт   дорожнього  покриття  по  вул.  Прибережна  в  с.   Колодно
Тернопільської  області  –  23 922  грн.  00  коп.  (  двадцять  три  тисячі  дев’ятсот
двадцять два гривні 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.  Корольова в м. Збараж Тернопільської
області – 13 759 грн. 00 коп. ( тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 00
копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття  по вул.   Сірка  в  м.  Збараж Тернопільської
області -  14 288 грн. 00 коп. ( чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 00
копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.  Злуки в с. Шимківці Тернопільської
області - 12 908 грн. 00 коп. ( дванадцять тисяч дев’ятсот вісім гривень 00 копійок);
Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул. Дубина в с.  Дубина Тернопільської
області  – 24 661  грн.  00 коп.  (  двадцять чотири тисячі  шістсот шістдесят одна
гривня 00 копійок.)

Головуючий засідання
(Секретар ради)                                                                      Р.П. Напованець
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