УКРАЇНА

КОСТЯНТИШВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№

499

м. Костянтинівка

Про затвердження
проектної документації по
Іванопільській СІП І-ІІІ
ступенів
. Керуючись статями 6, 13, 22, 39,41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та пунктом 4 постанови Кабінету М іністрів України від 11
травня 2011року № 560 «Про затвердження проектів будівництва і проведення
їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету М іністрів України», враховуючи експертний звіт за
робочим
проектом «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та
покрівлі
будівлі Іванопільської
спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів
Костянтиш вської районної ради Донецької області» (коригування) від 20 квітня
2018 року № 05-0830-17 і додаток до експертного звіту, розроблені філією ДП
«У К РД Е РЖ БУ Д ЕК С П ЕРТ И ЗА » у Донецькій області:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Капітальний
ремонт. Заміна вікон ^ та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі
Іванопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступені Костянтинівської ради
Донецької
області»
(коригування)
з
такими
техніко-економічними
показниками:
Вид будівництва - капітальний ремонт.
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
11 квітня 201 8 року складає, у т.ч. - 5680,944 тис. грн.:
- будівельні роботи - 4474,661 тис. грн.;
- обладнання - 33,000 тис. грн.;
- інші витрати. - 1173, 283 тис. грн.
У тому числі виконаних робіт, у т.ч. - 5352,1 15 тис. грн.:
будівельні роботи - 4235,592 тис. грн.;
- обладнання - 33,00 тис. грн.;
- інші витрати - 1083,523 тис. грн..
Площа забудови - 1196,42 м 2.
Будівельний о б ’єм будівлі - 1 ] 246,00 м3.
Поверховість - 'З поверхів.

2

Кількість учнів - 192 осіб.
Кількість працівників - 38 осіб.
Річна витрата тепла на опалення - 245,20 Гкал/рік.
Річне споживання електроенергії - 26,00 тис. кВт-год/рік.
Загальне споживання ПЕР в еквіваленті - .53,50 т.у.п./рік.
Тривалість будівництва - 6 міс.
2.
Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти
відділ освіти райдержадміністрації (Костомарова).

Голова райдержадміністрації

Н.М .Виниченко

