УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

У
6 № /4'^/
м. Костянтинівка

Про затвердження
проектної документації
по Білокузьминівській
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Керуючись статями 6, 13, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» та постановою Кабінету Міністрів України від
11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України», на виконання Програми економічного і
соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, розглянувши проектну
документацію і експертні звіти по робочому проекту «Капітальний ремонт
Білокузьминівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Ремонт внутрішніх приміщень.
Ремонт ганків з навісами та з облаштуванням пандуса. Заміна внутрішньої
електропроводки та зовнішніх електричних мереж. За адресою: 85130, село
Білокузьминівка,
вул. Садова,
буд. 62,
Костянтинівського району,
Донецької області» від 17 липня 2017 року
№ 10-00821-17,
від
12 жовтня 2017 року і додаток до експертних звітів, розроблених Східним
філіалом Державного Інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»:

1.
Затвердити проектну
документацію за робочим проектом
«Капітальний ремонт
Білокузьминівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Ремонт
внутрішніх приміщень. Ремонт ганків з навісами та з облаштуванням пандуса.
Заміна внутрішньої електропроводки та зовнішніх електричних мереж.
За
адресою: 85130, село Білокузьминівка,
вул. Садова,
буд. 62,
Костянтинівського району,
Донецької області» с такими технікоекономічними показниками:
Вид будівництва - капітальний ремонт.
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
11 червня 2017 складає - 5800,326 тис. грн., в тому числі:
будівельні роботи - 3882,457 тис. грн.;
устаткування - 155,248 тис.грн.;
інші витрати - 1762,621 тис. грн.
Площа забудови - 1119,7 м2.
Загальна площа - 2084,3 м .

2

Поверховість - 2 поверх.
Розрахункова електрична потужність - 48,86 кВт .
Розрахункова витрата води - 3,43 м3/добу.
Тривалість будівництва - 34 міс.
(
2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
відділ освіти райдержадміністрації (Костомарова).
3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 03 серпня 2017 року № 230 «Про затвердження
вартості будівництва об’єктів по проектно-кошторисній документації».

Голова райдержадміністр

Н.М.Виниченко

