
БРОВАРСЬКА « Є Ь К А РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

«Про погодження необхідності коригування 
відділом капітального будівництва Броварської міської 

ради робочого проекту „ Реконструкція плавального 
басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари», 

в зв'язку з потребою у додаткових роботах 
в частині збільшення кошторисної вартості проекту» 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 05.09.2011 №350, на виконання доручень оперативних нарад з питань 
реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари 
від: 11.08.2011р.; 15.08.2011р.; 22.08.2011р.; 29.08.2011р. та результатів обстежень 
технічного стану будівельних конструкцій будівлі: заключення №71/2-11-00-ТЗ 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінжсервіс» м.Київ та № ВРО-215-
85.1-01 Державного Підприємства «Державний науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій» (ДП ДНД1БК) м.Київ, відповідно до рішення 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 26.04.2011р. № 264 щодо 
надання відділу капітального будівництва Броварської міської ради функцій 
замовника на коригування робочого проекту „ Реконструкція плавального басейну 
по вул. Шевченка, 10 м. Бровари керуючись пунктом 42 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

в и р і ш и л а : 

1. Погодити необхідність коригування відділом капітального будівництва 
Броварської міської ради робочого проекту „ Реконструкція плавального басейну 

«Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари», в зв'язку з потребою у додаткових 
роботах в частині збільшення кошторисної вартості проекту, по розділах, згідно з 
додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

Бровари 
від 
№ 



Дольок 
д о І т е н н я 
Бршарської міської ради 
віді^г" р. № ~ 

Розділи робочого проекту «Реконструкція плавального басейну «Купава» по 
вул..Шевченка, 10 в м. Бровари» ( далі - проект), які необхідно коригувати в 

зв'язку з потребою у додаткових роботах 
Найменування розділів проекту № тому, 

розділу 
Позначення Примітка 

1 2 3 
Загальна пояснювальна записка Том 1 516/4-ПЗ 
Загальні положення 1.1. 
Генеральний план 1.2. 
Архітектурно-будівельні рішення 1.3. 
Конструкції залізобетонні 1.4. 
Опалення та вентиляція 1.5. 
Водопровід і каналізація 1.6. 
Електрообладнання 1.7. 
Електропостачання. Мережі 0,4 кВ 1.7.а 
Системи зв'язку 1.8. 
Системи сигналізації 1.9. 
Водопідготовка 1.10 
Організація будівництва Том 2 516/4-0 Б 
Кошторисна документація 
Зведений кошторисний розрахунок 

Том 3 
Книга 1 

516/4-КД 

Кошторисна документація 
Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки 

ТомЗ 
Книга 2 

516/4-КД 

Технічне заключення щодо технічного 
стану будівельних конструкцій (фундамент, 
стіни) 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Медінжсервіс» м.Київ, 
ліцензія серія АВ №315527, вид. 23.04.2007 

Том 1 №71/2-11-00-
т з 

підґрунтя 
для 
коригування 

Заключення щодо технічного стану 
будівельних конструкцій (покрівлі) 
Державного Підприємства «Державний 
науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій» (ДП ДНДІБК) м. Київ , 
ліцензія серія АВ №490257 вид. 13.10.2009 

Том 1 № ВРО-215-
85.1-01 

підґрунтя 
для 
коригування 

Міський голова І.В.Сапожко 


