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Генеральпий про€ктувальник

ФОП Бабич IОрiй Iвапович
(llазва о|)?аlliзацii)

Головнпй архiгектор проекту Бабич Юрiй Iвановrlч (квалiфiкацiйний сертифiкат
серiя АА м002672, виданий 18.02.20l бр.).
Заявлена коuiторисна BapтicTb. передбачена наданою кошторисною документацiсю, у
поточIt}lх цiнах станопл на l5.1 1.202lp. складала 28278,31З00 тис. грrl у,гому числi:
бу,tiвельнi роботи 20442,32300 тис. грн;

устаткуваIiня, мэблi, iHBeHTap - l675,8З600 тис .грн;
irlшi витрати бl60,15400 тис. грн;
за результатами розглялу коttrгорисноi документацiт i зняття зауважень ycTaHoBJleHo, що
зазначеtIу документацiю, яка враховуе обсяги робiт, передбаченi про€ктом, скпадеIlо згiдно з
виi\,lогам и "FIастанова з визначення BapTocTi бу,ti вництва''.
Зага,Tьна кошторисна BapTicTb будiвництва в поточних rцiнах cTalloM на 22.11.202|p,
сы;rа. tac 2tlJ08.550 тис. грн. у Tov1 числi:
булiвельнi роботи - l9736,430 тис. грн:
уста,tкування, мсблi, iHBe;lTap - 2206,8921}lc .грн:
irrшi витрати - 6365,228 тис. грн;
зворотнi суми - 0,00 тис. грlr.
У тому числi IJитрати, поtlессtri станом на |7.11.202l
l)o*y на загальIlу суму 757,449 тис.
грIl, а саме:
будiвельнi роботи - 0,000 тис. грн
устаткування меблiв та iнвентарю - 0,0 00 тис. lpH;
iншi витрати - 7 57 ,449 тuс. грн.
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