
Інформація про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік 

(затверджена рішенням Бурштинської міської ради від 26.01.2018 № 13/44-18 «Про 

затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік») 

  

№ 

з/п 

Фактично виконані 

заходи станом на 01 

травня 2018 року 

Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом міського 

бюджету, 

грн. (50 %) 

Сума 

співфінансування 

коштом 

співвласників, 

грн. (50 %) 

1 

співфінансування заміни 

вікон та дверей в V-му 

(п’ятому) під’їзді будинку 

№ 14 по вул. С. Стрільців 

17100,00 8550,00 8550,00 

2 

співфінансування заміни 

вікон та дверей в VІ-му 

(шостому) під’їзді будинку 

№ 14 по вул. С. Стрільців 

16750,00 8375,00 8375,00 

3 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в V 

(п’ятому) під’їзді будинку 

№ 12 по вул. Р. Шухевича 

6900,00 3450,00 3450,00 

4 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в будинку № 

2 по вул. С. Стрільців 

5900,00 2950,00 2950,00 

5 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді будинку 

№ 6 по вул. В. Стуса 

7200,00 3600,00 3600,00 

6 

співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей в 

будинку № 3 по вул. С. 

Стрільців 

20090,00 10045,00 10045,00 

7 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 6 по вул. С. 

Стрільців 

6800,00 3400,00 3400,00 

8 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІІ 

(другому) під’їзді будинку 

№ 9 по вул. С. Стрільців 

6900,00 3450,00 3450,00 

9 
співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІ 
7050,00 3525,00 3525,00 



(шостому) під’їзді будинку 

№ 9 по вул. Коновальця 

10 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в І 

(першому) під’їзді будинку 

№ 5 по вул. В. Стуса 

6900,00 3450,00 3450,00 

11 

співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей в ІІІ 

(третьому) під’їзді будинку 

№ 17 по вул. В. Стуса 

25065,00 12532,50 12532,50 

12 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІІ 

(восьмому) під’їзді 

будинку № 6 по вул. В. 

Стуса 

7200,00 3600,00 3600,00 

13 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в V (п’ятому) 

під’їзді будинку № 6 по 

вул. С. Стрільців 

9950,00 4975,00 4975,00 

14 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 6 по вул. С. 

Стрільців 

10500,00 5250,00 5250,00 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 


