
 
УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
27.04.2017           № 69 
   
Про   затвердження схеми реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області та погодження  проекту договору  на розробку проектно-
кошторисної  документації і затвердження зведеного кошторису на проектні та 
вишукувальні роботи по  реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області 
 

Відповідно до статей 28, 31, частини шостої статті 59, статті 64 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 18 
травня 2011 року № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм 
(проектів)», розглянувши схему реконструкції майнового комплексу стадіону   «Колос» м. 
Татарбунари    Одеської   області та  проект договору на розробку проектно-кошторисної  
документації по  реконструкції майнового комплексу  стадіону «Колос» м. Татарбунари 
Одеської області,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити схему реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. 
Татарбунари    Одеської області з  додатковим встановленням  повітряноопірного 
комплексу  над тренувальним полем  та навісу над трибунами стадіону (додається). 
 

2. Погодити проект  договору на  розробку проектно-кошторисної  документації    
по  реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. Татарбунари    Одеської 
області   між виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради та  Приватним 
підприємством «Грандстиль» та затвердити додаток до нього, а саме: 

- зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи «Реконструкція 
майнового комплексу  стадіону «Колос» м. Татарбунари Одеської області», в сумі 936,510 
тис. грн., з відповідними додатками (додаються).  

 
3. Доручити міському голові укласти договір  на  розробку проектно-кошторисної  

документації    по  реконструкції   майнового  комплексу  стадіону   «Колос»    м. 
Татарбунари    Одеської  області  між виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 
та  приватним підприємством «Грандстиль».  

 
4. Визнати таки, що втратило чинять рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 23.02.2017 року  № 32 «Про   погодження  проекту 
договору  на розробку проектно-кошторисної  документації  та затвердження зведеного 
кошторису на проектні та вишукувальні роботи по  реконструкції майнового комплексу 
стадіону   «Колос» м. Татарбунари    Одеської   області». 

 



     5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
 


