
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

І сесія 

(V засідання) 

 

Р ІШЕН Н Я  
 

від 25 грудня 2015 року          № 51 

 
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 23.09.2015 р. № 

20-0844-15 та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі власних повноважень, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт (санація) будівлі 

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

Січових Стрільців  буд. 28А, Тернопільської області» загальна кошторисна 

вартість 4630,992 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дві  гривні).  

- в т.ч. будівельні роботи – 3714.832 тис. грн. 

- інші витрати – 916.160 тис. грн. 

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

Реконструкція водозабору (Реконструкція водопроводу до РЧВ) » загальна 

кошторисна вартість будівництва 3355,796 грн. (три мільйони триста 

п’ятдесят п’ять тисяч сімсот дев’яносто шість гривень).  

- в т.ч. будівельні роботи – 2633.464 тис. грн. 

- інші витрати – 722.332 тис. грн. 

3. Затвердити робочий проект «Реконструкція з розширенням  житлового 

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

вул. Чорновола, 15 в м. (Корегування кошторисної документації)» загальна 



кошторисна вартість 1282,435 грн. (один мільйон двісті вісімдесят дві 

тисячі чотириста тридцять п’ять  гривень).  

- в т.ч. будівельні роботи – 990.074 тис. грн. 

- устаткування – 8.600 тис. грн. 

- інші витрати – 283.761 тис. грн 

4. Затвердити робочий проект Капітальний проект приміщень та будівлі 

міського будинку культури «Просвіта» по вул. Шевченка, 67 в м. Бережани 

Бережанського району Тернопільської області» загальна кошторисна 

вартість 408489,60 грн. (чотириста вісім тисяч чотириста вісімдесят 

дев’ять  гривень 60 коп.).  

- в т.ч. будівельні роботи – 311.578 тис. грн. 

- інші витрати – 96.912  тис. грн. 

5. Затвердити робочий проект «Розвідувально - експлуатаційна свердловина 

для водопостачання мешканців гуртожитку і дитсадка в с. Рай 

Бережанського району Тернопільської області з впровадженням 

енергозберігаючих технологій» загальна кошторисна вартість 906,774 грн. 

(дев’ятсот шість тисяч сімсот сімдесят чотири  гривні). 

- в т.ч. будівельні роботи – 631.779 тис. грн. 

- устаткування – 50.957 

- інші витрати – 224.038 тис. грн  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

  

Міський  голова                 МУЗИЧКА В.Я. 

                         


