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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» март 2019 ел

КАРАР
№ 473

«Проект документларын раслау турында»
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясындагы 15
өлеше нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда
уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны тормышка
ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында» 2016 ел, 8 октябрь, 729 нчы
карарын исәпкә алып, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013
ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары белән расланган, 2017-2019 елларга «Татарстан
Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча экспертиза һәм бәя кую
идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенең смета бәясен билгеләүнең
дөреслеген тикшерү буенча уңай бәяләмәләре: № 16-1-0878-19 от 26.02.2019 ел,
Кощаково авылы, Үзәк ур. 17 йорт, № 16-1-0879 26.02.2019 ел, Кощаково
авылы, Үзәк ур. 17 йорт, № 16-1-1094-19 05.03.2019 ел, Ленино–Кокушкино
авылы, Үзәк ур. 1 йорт, № 16-1-1118-19 06.03.2019 ел, Ленино-Кокушкино
авылы, Үзәк ур. 1а йорты, № 16-1-1095-19 05.03.2019 ел, Ленино–Кокушкино
авылы, Гагарин ур. 3 йорт, № 16-1-1096-19 05.03.2019 ел, Питрәч ааылы,
Медиклар ур. 8 йорт, № 16-1-1241-19 19.03.2019 ел. Питрәч авылы, Яшьләр ур.
22 йорт. нигезендә
КАРАР БИРӘ:
1. Кушымта нигезендә капиталь ремонт объектларының проект
документларын расларга.
2. Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.
Кушымта: өч биттә, бер нөсхәдә.
Питрәч муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

А. В. Хәбибуллин

2019 елда капиталь ремонтланырга тиешле объектлар исемлеге,
аларга карата проект документлары раслана
№
п/п

Адрес

Төзелешнең
гомуми
смета бәясе
агымдагы
бәяләрдә 4
кв 2018 ел
3 049 525,89

1

Питрәч районы,
Кощаково авылы, Үзәк
авылы, 17 йорт

2

Питрәч районы,
3 025 709,60
Кощаково авылы, Үзәк
авылы, 19 йорт

Төп техникикътисадый
күрсәткечләр

Расланган проект
документлары составы

Йортның гомуми
мәйданы -569 м2
Торак мәйданы 311 м2
Йорт күләме 1423м3
Катлар саны -2 кат
Подъездлар саны -2
под.
Фатирлар саны -12
кв.
Файдалануга
тапшыру -1980 ел
Тышкы диварлар панель

Эш сызымнары һәм
түбәндәге эш төрләре
буенча бүлекләр:
- йорт эчендәге
инженерлык, электр
белән тәэмин итү
системасын ремонтлау
- йорт эчендәге салкын
су белән тәэмин итү
инженерлык системасын
ремонтлау
- йорт эчендәге су бүлү
системасын ремонтлау
- фасадны ремонтлау
- түбәне ремонтлау
- подъездларны
ремонтлау
- проект эшләренә
сметалар
- башкару сметасы
проектлы эшләргә
Эш сызымнары һәм
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- йорт эчендәге су бүлү
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