
Додаток 2 до Положення

звlт про АнАлlз вlдповlдностl проЕкту

Арт-сквер iM. Василя Gлiпака на Андрiiвському узвозi. Благоустрiй територii
Назва проекmу

законодавству та можливостi його реалiзацiТ

(заповнюеmься лчше по muх бланках8аявах, якi вiOповiOно 0о пп.5 попереdньоео розOiлу маюmь
вчсновок кmаю))

Вiдповiдальний: Управлiння екологiТ та природних pecypciB

Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих проекгiв за змiстом та мо>t<ливiстю

реалiзацiТ
'1 . Включено до реестру поданих проекгiв за N9 664
2. Запропонований проекr належить до повноважень КМДА
а) так
3. 3апропонований проекг вiдповiдае чинному законодавству, в тому числi рiшенням
кмдА
а) так
4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного

року:
а) так
5. Висновок, стосовно технiчних мо>tсtивостей виконання запропонованого завдання:
а) позитивний
6. ПроекГ не передбачао виключнО розробкУ проектно-кошторисноiдокументацii:
а) так
7. Проект мае завершений харакгер (виконання заходiв в майбрньому не вимагатиме
прийнятгя подальших заходiв та не потребуватиме додаткового видiлення коштiв з

бюджеry Micтa Киева):
Б) Hi, потребуватиме кощтiв на утримання нового об'екга благоустрою
8. Проекr не суперечитЬ дiючим програмам розвитку MicTa та не дублюе завдання, якi

передбаченi цими програмами i плануються для реалiзацiТ на вiдповiдний бюджетний
piK:

а) так
9. Реалiзацiя проекry не плануеться на землях або об'екгах приватнот форми
власностi (KpiM ОСББ):
а) так
1Ь. У рамках проекry не передбачено витрати на утримання та обслуговування у cyцi,

що перевищуе BapTicTb реалiзацii проекгу;
а) так
11. Територiя/земельна дiлянка, на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого
проекry:
а) е такою, на якiй мох<лtиво здiйснювати реалiзацiю вiдповiдного проекгу за рахунок коtлтlв

бюджеry Micтa КиIв;

1

'l2. Витрати за кошторисом, призначеного на реалiзацiю запропонованого завдання:



б) з зауваженН ЯМи (необхiОно BHecmu або уmочнumч ix, вuкорчсmовуючч 0ля обrрунmування daHi,

HaBeOeHi в mаблчцi нФкче)

OpieHToBH ий зведе ний кошторисний ахунок ва ocTi благ ою (тис. rрн)з

Всього
2065,0

3аrальна сума 2065000, 00 грн.

об/рунryвання: вважаемо за доцiльне кориryвати заходи та коlлторис витрат-

<АК < Киiвводоканал)).

14. Висновок щодо вiдповiдностi проекry законодав ожливостi його реалiзацii
а) позитивний

/л оs z4//
Даmа ПlБ KepiBHuKa сmрукmурноео

пiOрозOiлу КМ!А

.t 3. висновки i погодження/узгодження з iншими струкryрними пiдроздiлами киiвськоi

MicbkoT адмiнiстрацiI стосовно можливостi реалiзацiт завдання (наприклад, погодження

i j"п"рrЫ""rrом архiтекгури, мiстобудування та iнспекгування, i т.д.), сиryацiТ та

умов, i яких реалiзацiя завдання може суперечити/перешкоджати реалlзацll lнших

i"rд"rо або мiських iнвестицiй, якi стосуються дано[ земельноi дiлянки/територiТ або

будинку

Проекг облашryвання арт-скверу потребуе отримання погодження !епартаменry

"ЬiоОуду"""rя 
та архiтЬкгури, отримання технlчних умов вiд КП <Киiвмiсьсвiтло> та ПрДТ

2

роботиматерlали

2о472землян|
156 60Topllпокриття те

28,860озеленення те иторlI
36468малl л

24 збопостачання сцениелектр
збLз2вальна мережазро

3овнiшнс освiтлення

7z0збiр вихiдних даних мя проведення конкурсу на проект

благоу ою
0 96ганiзацiя п роведення конор

L?L22знепередбач BaHi витрати 20%
1339 7zб

36

Разом
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