УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

м. Костянтинівка

Про затвердження проектної
та кошторисної частини проектної
документації по Іванопільській
СШ І-ІИ ступенів
Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про
обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 04 липня 2016 року № 548 «Про
затвердження Переліку об ’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок
залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження» (із змінами), від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію
реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року
№ 548» (із змінами), керуючись статтями 39, 41 Закона України «Про місцеві
державні адміністрації»,
Бюджетним кодексом
України
та згідно з
експертними звітами від 14.07.2017р. № 10-00820-17
(позитивний), від
27.09.2017р.
№ 10-00820-17
Східного
філіалу
Державного
Інституту
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Капітальний
ремонт Іванопільської СШ І-іІІ ступенів. Ремонт внутрішніх приміщень.
Благоустрій території: заміна твердого покриття на подвір’ї та встановлення
огорожі. За адресою: 85160, село Іванопілля, вул. Садова,
буд. 346,
Костянтинівського району, Донецької області» з такими технічними
показниками:
вид будівництва - капітальний ремонт;
площа забудови школи - 1172 м2;
загальна площа - 1839,6 м2;
поверховість - 2+3 поверх, (антресоль в районі спортзалу)
розрахункова електрична потужність - 56,46 кВт
розрахункова витрата води - 8,45 м3/добу
тривалість будівництва - 3 місяці.
2. Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому
проекту «Капітальний ремонт Іванопільської СШ
І-ІІІ ступенів. Ремонт
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внутрішніх приміщень. Благоустрій території: заміна твердого покриття на
подвір’ї та встановлення огорожі. За адресою: 85160, село Іванопілля, вул.
Садова, буд. 346, Костянтинівського району, Донецької області» у сумі 7266,636
тис. грн., у тому числі, будівельні роботи — 4659,263 тис. грн., устаткування —
441,052 тис. грн., інші витрати -2166,321 тис. грн.
3. Вважати таким, що втратили чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 14 грудня 2017 року № 440 «Про затвердження
проектної документації», від 14 грудня 2017 року №443 «Про затвердження
кошторисної частини проектної документації».
4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ
освіти райдержадміністрації (Костомарова).

Н.М.Виниченко

