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Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 21 квітня 2016 року          № 177 

 
Про затвердження кошторисних 
розрахунків  

 
Відповідно до п.4 «Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 травня  2011 року № 560 «Про затвердження Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення експертизи та визначення 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, на підставі 

власних повноважень, Бережанська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради №148 від 24 березня 
2016 року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва». 
2. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Поточний ремонт вбиралень в ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в м. 
Бережани» загальною кошторисною вартістю 199,796 тис. грн. (сто 

дев’яносто дев’ять тисяч сімсот дев’яносто шість гривень). 
3. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Поточний ремонт приміщення по вул.. Шевченка, 1 в м. 

Бережани» кошторисною вартістю 29,562 тис. грн. (двадцять дев’ять  тисяч 
п’ятсот шістдесят дві гривні). 

4. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 
будівництва «Поточний ремонт фасаду житлового будинку №17 на пл.. 

Ринок в м. Бережани» кошторисною вартістю 48,529 тис. грн. (сорок вісім  
тисяч п’ятсот двадцять дев’ять  гривень). 



5. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 
будівництва «Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт по очистці 

придорожнього кювету по вул.. О. Кобилянської м. Бережани 
Тернопільської обл.» в сумі 6,104 тис. грн. (шість тисяч сто чотири гривні). 

6. Затвердити кошторис на проведення пошукових робіт по виявленню 

захоронень розстріляних в 1941 році в’язнів Бережанської тюрми (площа 
досліджень 32 кв. м.) в сумі 10 650,07 грн. (десять тисяч шістсот п’ятдесят 

гривень 07 коп.). 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 
 

 
Міський  голова          МУЗИЧКА В.Я. 


