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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 червня 2019 року
Борислав
№ 150



Про затвердження  проектно-кошторисної документації 

Відповідно до п.п.1 п.а ч.1 ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. №560 та беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 20.05.2019 року №01-18\363, виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити  проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт:
- в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул.Шкільна,19 у м.Бориславі - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 21 січня 2019р. – 199,038тис.грн.
- будівельних робіт – 156,381тис.грн.;
- інші витрати –  42,657тис.грн.
- в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м. Бориславі Львівської області - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 18 січня 2019 р. – 299,972 тис.грн.
- будівельних робіт –236,488 тис.грн.;
- інші витрати –  63,484 тис.грн.
- в частині заміни вікон приміщень ЗЗСО I-III ступенів №4 на вул.Зеленій, 44 в м.Бориславі Львівської області (II черга) - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 18 січня 2019р. –299,878 тис.грн.
- будівельних робіт – 236,404тис.грн.;
- інші витрати –  63,474тис.грн.
- внутрішніх туалетів у ДНЗ № 11 на вул. Богуна, 3 у м. Бориславі Львівської області - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 08 січня 2019р. –262,736 тис.грн.
- будівельних робіт – 205,771тис.грн.;
- інші витрати – 56,965 тис.грн.
- в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул. Весняна, 27 у м. Бориславі Львівської області - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 16січня 2019р. –   165,22861тис.грн.
- будівельних робіт – 135,39026тис.грн.;
- інші витрати – 29,83836 тис.грн.
-  спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2 на вул. Промислова, 5 в смт. Східниця - загальною кошторисною вартістю будівництва складеною у поточних цінах станом на 04 грудня 2018р. –   112,564тис.грн.
- будівельних робіт – 92,422тис.грн.;
- інші витрати – 20,142 тис.грн.

2. Відділу освіти затверджену проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт взяти до керівництва в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Р.В.



Міський голова                                                                                    І.Р.Яворський


