
 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
 

23.02.2017           №  31 
 
 
Про    затвердження  робочого проекту  капітального ремонту зовнішнього 
електропостачання вуличного освітлення от ТП-96 в м. Татарбунари по вул. Верхня, вул. 
Кілійська і робочого проекту капітального ремонту зовнішнього електропостачання 
вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Кутузова, вул. Тельмана, вул. 
Куйбишева, вул. Шевченко  та зведеного    кошторисного  розрахунку вартості  об’єкта  
будівництва   «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання вуличного освітлення 
от ТП-96 в м. Татарбунари по вул. Верхня, вул. Кілійська» і зведеного    кошторисного  
розрахунку вартості  об’єкта  будівництва   «Капітальний ремонт зовнішнього 
електропостачання вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Кутузова, 
вул. Тельмана, вул. Куйбишева, вул. Шевченко»  

 
         Відповідно до статей 28, 31, частини 6 статті 59, статті 64 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши робочий проект  капітального ремонту 
зовнішнього електропостачання вуличного освітлення от ТП-96 в м. Татарбунари по вул. 
Верхня, вул. Кілійська і робочий проект капітального ремонту зовнішнього 
електропостачання вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Кутузова, 
вул. Тельмана, вул. Куйбишева, вул. Шевченко  та зведений    кошторисний  розрахунок 
вартості  об’єкта  будівництва   «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання 
вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Верхня, вул. Кілійська» і 
зведений    кошторисний  розрахунок вартості  об’єкта  будівництва   «Капітальний 
ремонт зовнішнього електропостачання вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари 
по вул. Кутузова, вул. Тельмана, вул. Куйбишева, вул. Шевченко» ,   виконавчий комітет  
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІ ШИВ: 
 

1. Затвердити робочий проект  капітального ремонту зовнішнього 
електропостачання вуличного освітлення от ТП-96 в м. Татарбунари по вул. Верхня, вул. 
Кілійська і робочого проекту капітального ремонту зовнішнього електропостачання 
вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Кутузова, вул. Тельмана, вул. 
Куйбишева, вул. Шевченко  та зведений    кошторисний  розрахунок вартості  об’єкта  
будівництва   «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання вуличного освітлення 
от ТП-96 в м. Татарбунари по вул. Верхня, вул. Кілійська», складений в поточних цінах 
станом на 01 лютого 2017  р.,   в сумі – 50, 824 тис. грн.  і зведений    кошторисний  
розрахунок вартості  об’єкта  будівництва   «Капітальний ремонт зовнішнього 
електропостачання вуличного освітлення от ТП-104 в м. Татарбунари по вул. Кутузова, 
вул. Тельмана, вул. Куйбишева, вул. Шевченко»,  складений в поточних цінах станом на 
01 лютого 2017  р.,   в сумі – 67,601 тис. грн.  



 
2. Визначити виконавцем робіт приватне підприємство «Артал».  
 
 
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови 

Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 
 


