
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

V сесія 

(ІХ засідання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від 24 листопада 2016 року          № 412 

 
Про затвердження проектно -

кошторисної документації 

  

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», враховуючи позитивний висновок комплексної державної експертизи 

філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» від 22.11.2016 р. № 

20-0786-16, від 23.11.2016 р. № 20-0825-16, від 23.11.2016 р. № 20-0800-16, від 

23.11.2016 р. № 20-075-16 та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи 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. Перезатвердити робочий проект «Капітальний ремонт (санація) будівлі 

дитячого навчального закладу «Золотий ключик» м. Бережани, вул. 

Січових Стрільців буд. 28А, Тернопільської області (Корегування 

кошторисної документації)» загальною кошторисною вартістю 5112,599 

грн. (п’ять мільйонів сто дванадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять 

гривень).  

- в т.ч. будівельні роботи – 4103,033 тис. грн. 

- інші витрати – 1009,566 тис. грн. 

2. Перезатвердити робочий проект «Водопровідні мережі м. Бережани-

Реконструкція водозабору (Реконструкція водопроводу до РЧВ)» 

загальною кошторисною вартістю будівництва 3801,288 грн. (три мільйони 

вісімсот одна тисяча двісті вісімдесят вісім гривень).  



- в т.ч. будівельні роботи – 3008,448 тис. грн. 

- інші витрати – 792,840 тис. грн. 

3. Перезатвердити робочий проект «Реконструкція з розширенням житлового 

будинку та надбудовою квартир в мансардному поверсі в м. Бережани по 

вул. Чорновола, 15 в м. Бережани (Корегування кошторисної 

документації)» загальною кошторисною вартістю 1242,995 грн. (один 

мільйон двісті сорок дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень).  

- в т.ч. будівельні роботи – 984,063 тис. грн. 

- устаткування – 7,550 тис. грн. 

- інші витрати – 251,382 тис. грн.. 

4. Перезатвердити робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул. 

Червона в м. Бережани Тернопільської області (комплекс №3 – ділянка від 

ПК6+00 до ПК7+00) (Корегування кошторисної документації)» загальною 

кошторисною вартістю 777,016 грн. (сімсот сімдесят сім тисяч 

шістнадцять гривень). 

- в т.ч. будівельні роботи – 622,35 тис. грн. 

- інші витрати – 154,711 тис. грн..  

5. Затвердити «Проект реконструкції (Заміна штучного покриття трав’яного 

газону) футбольного майданчика, встановлення тренажерів відкритої 

спортивної площадки на міському стадіоні по вул.. І.Франка №8 в м. 

Бережани Тернопільської області» загальна кошторисна вартість 346,312 

грн. (триста сорок шість тисяч триста дванадцять гривень). 

6. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Ліквідація аварійного стану будівлі Бережанського 

райвоєнкомату» загальною кошторисної вартістю 16,321 грн. (шістнадцять 

тисяч триста двадцять одна гривень). 

7. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


