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Управлiння регiонального розвитку Бориспiльськоi районноi державноi
адмiнiстРацiT Киiвськоi областi розглянуло Ваше звернення щодо будiвництва
новоТ школи в с. Гора та повiдомляе наступне.

25 Bepecнrl 2019 року мiж управлiнням капiтального будiвництва та
архiтектури (нова н€вва - управлiння регiонutльного розвитку) ЁориспiльськоТ
районноi державноi адмiнiстрацii Киiвськоi областi ,u Пр""urним Ькцiонерним
товариством <Бориспiльський комбiнат будiвельних матерiалiв> було уппuд."одоговiр будiвельного пiдряду на виконання робiт .,о оЪ'.пrу, <<Будiвництво
середньоi загальноосвiтньоi школи I-III ступ."Ь 

"u 
24 класц (6Ь0 r;iB) по вул.

I_{ентралъна,3 в с. Гора Бориспiльського рЪИо"у КиТвсъкоI областi (ДК OZt,zots(45210000-2 Будiвництво будiвель>, дстУ в.д. tut.-1-20l3)) загЕUIьною вартiстю
|62 844 77l,|5 .рн.

У 2019 piK на будiвництво школи було використано 9 882 77|^,15 грн.На 2020 piK, вiдповiдно до проектно-кошторисноi документацiТ та
технолоГii виконання робiТ, РОботИ розпланованi на веЬь бюджетний piK, вiд 01
сiчнЯ до З 1 грудня, на ik виконання необхiдно 58 000 547,8Z .р". Зазначена сума
вжепвидi,9Yu iз районНого i сiльськоГо бюджетiв. Робоr" 

""*о"аються 
згiднографiка фiнансування та виконання робiт, погоджено замовником та

генеральним пiдрядником.
IнформУемо, щО станоМ на22 травня 2О2О року генпiдрядником виконано

РОбiТ На СУМУ 16 856 244,64 |РН., вiдповiдно до *i"ц" pony необхiдно ще освоihи4l l44 303,18 грн.
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