
flодаток 2 до Полоlкення

звlт про АнАJllз вlдповlдностl проЕкту

Пр iлактика почrирення Х Bi хости насадже ннях деко вних рослин м. Киевас

законодавстВу та мо)оивостi його реалiзацiT

(заповнюаmься л!!ше по пuх бланках-заявах, якi вiОповidно Оо пп.5 попереdньоzо розОiлу маюmь

вчсновок <mаю)

Вjдповiдальний: Управлiння екологii та природних pecypciB

3MicT заходу: здiйснення аналiзу поданих проекriв за змiстом та мо>tоивiстю

реалiзацii
1 . Включено до реестру поданих проекгiв за N9 716

Z, i"пропоrо.аниИ проекг належить до повноважень КМДА

а) так
il З"пропо"о"аний проект вiдповiдае чинному законодавству, в тому числl рl]ленням

кмдА
а) так
4.РеалiзацiязапропоНованогопроектУвiдбУватиметьсяпротяrомодногобюджетного
року:
а) так
5. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний .,л..._лл|lлllлт пли,riбцт

Б1 прЬ"..r" передбачае виключно розробку проектно-кошторисноI документацll:

Ёl i..iiдЪОi"irЬЬЪО И Ойд*"iу пЪЪ"*,у п"р"iб""",о виконати на оплаry працi,

7. Проекr мае завершений харакгер (виконання заходiв в майбуrньому не вимагатиме

прийняття подальчJих ."rодЁ," нЁ по,ребуватиме додаткового видiлення коштiв з

бюджеry MicTa Киева):
а) так ..iл-л +л ,,о arrбпrrrc aanl
8. Проект не суперечить дiючим програмам розвитl<v MicTa та не дублюе завдання, якl

передбаченi цими програмами i плануються для реiлiзачii на вiдповiдний бюджетний

piK:

а) так
9. Реалiзацiя проекry не плануеться на землях або об'екгах приватноi форми

власностi (KpiM ОСББ):
а) так о -а rrбапvrовчва}
10. У рамках проекту не передбачено витрати на уrримання та обслуговування у cyмl,

що перевищуе BapTicTb реалiзацii проекrу;

а) так
,l1'Територiя/3емелЬнадiлянка,наякiЙвiдбУватиметЬсяреалiзацiязапропонованого

проекry: 'о вiдповiдного проекту за рахунок коштiв
а) е тайою, на якiй можливо здiйснювати реалlзацll
бюджеry MicTa КиТв;

12. Витрати за коtлторисом, призначеного на реалiзацiю запропонованого завдання:

б)ззаУваженнямИ(необхidновнесmчабоуmочнuпчlх'вuКорuсmовуюччоляобrрунmуванняOанi,
HaBeoe{i в mаблuцi нФне)

1

проекmу



BapTicTb,
грн

Цiнд за
одинпцю,

грн
Кiлькiсть, од.JФ

tlltl
НдймеЁування ToBapiB (робiт, послуг)

60525,0015,131 ,254и на опл п I

13316,003329,004нняання ва соцlальнеBi
lали

1 
,1 160,00

,l1160,00
сироватки для iдентифiкацii Х Bipycy хости, на 500
TecTlB

2108.001054,002позитивниЙ конт ь
786,0028,0028плашки пол|fiи oBl

Паливо та енергiя для науково-ви робничих цiлей

Витрати на службовi вiдрядження

Спецустаткування для наукових
(експериментальних) робiт

о

о

исто ни роннаи роботитрат
ив нко асп в вц|ип ои мствапя таиlзан цl

lншi в 1и
1 2,105,003026,254Накладнi в ати

100000,00

IrIlIIlIlIII Всього:

3агальна сума 'l00 000, 00 грн.

обiрунryвання: вважаомо за доцiльне кориryвати заходи та кошторис витрат,

13, Висновки i погодження/узrодження з iнuJими струкryрними пiдроздiлами КиiвськоТ

MicbkoT адмiнiстрацil' стосо;но можливостi реалiзацiт завдання (наприклад, погодження

. дБп"рr""""rом архiтекгу!и, мiстобудування та iнспектування, i т,д,), сиryацii та

й;;, ; "й реалiз;цiя заЬдання може суперечити/переUJкоджати реалiзацii iнших

1""д"*о або мiських iнвестицiй, якi стосуються дано'a земельноТ дiлянки/територii або

будинку

Не потребуе

14. Висновок щодо вiдповiдностi проекту законодавству та можливостi його реалiзацii

б) негативний
Hosta Viru S Х (HVX) заражае тiльки хости a передаоться через cik рослини пaд час

дiлення куща при обрiзаннi листя i суцвlть, але не через комах, гриби, насiння або пилок.

Розмноження заражених росл ин розподiлом або кул ьryрою тканини дае xвopl екземпляри

,Щеякi види хост не схильнi до Bipycy. Наприклад, багато гiбриди Хости 3ибольда (Hosta

SieboIdiana) мають стiЙкiсть до Bipycy НVХ
ищувати.Методl в лiкування не icнye - xвopi рослини необх

них насаджень, що входять до
Районнi комунальнl пlдприемства по утр

HHi хости дотримуються Bclx
складу КО <Киiвзеленбуд>, при вироlлува

oSta Virчs Х (НVХ).
профiлакгичних заходiв щодо розпов

Й,"-r"а,Д /й
r'б о7. аэ/е

ПlБ KepiBHuKa
с m ру кm у р ноео п iOрозOiлу
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---/Ь

кмдА

1

якi виконуються

Даmа


