
f|одаток 2 до Положення

звlт про АнАлlз вlдповlдностl проЕкту

Парк щасливих KoTiB
Назва проекmу

законодавству та можливостi йоrо реалiзацiТ

Раповнюеmься лuше по muх бланках-заявах, якi BioпoBiolo оо пп.5 попереdньоео розdiлу маюmь

вчсновок KmaKD)

Вiдповiдальний: Управлiння еколоrгf та природних pecypciB

3MicT заходу: здiйснення аналiзу поданих проекriв за змiстом та можливiстю

реалiзацii
i. Вr<лrючено до реестру поданих проекгiв за N9 530

2. 3апропонований проекг належить до повноважень КМДА

Територiю зеленоI зони заборонено перетворювати у приryлки для тварин, !ля
облашryвання притулкlв йОхiдно йi"оrаr, цiльове призначення земельноi дiлянки.

Для угримання тварин' слiд дотримуватися ветеринарного та санiтарноrо

."*оЙ"ar"", що не вiдносЙться до повноважень КО <КиIвзеленбуд>,

4. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одноrо бюджетного

polry:
а) так
5.Висновок,стосовнотехнiчнихможливостеЙвИконаннязапропонованогозавдання:
а) позитивний ._л..._л_..л..лi.

6: пр;й не передбачае виключно розробку проектно-кошторисноiдокументацtl:

а) так
Z. Проекг мае завершений характер (виконання заходiв , "119ц:::,yl.i:_iy.11,:""
прийняття подальших заходiв та не потребуватиме додаткового видiлення коштlв з

бюджеry MicTa Киева):
oi['i".ii"i-" потребуватиме в подальшому кошти на утримання обекга

8. Проекr не суперечить дiючим програмам розвитку MicTa та не дублюе завдання, якl

передбаченi цими програМами i плануються мя реiлiзацii на вiдповiдний бюджетний

piK:

а) так
9. Реалiзацiя проекту не плануеться на землях або об'екгах приватноI форми

власностi (KpiM ОСББ):
а) так -- лялпr,r.rа\rаац
10. У рамках проекry не передбачено витрати на угримання та обслуговування у cyмl,

що перевищуе BapTicTb реалiзацiТ проекту;

а) так
,l1.Територiя/земелЬнадiлянка,наякiЙвiдбуватиметьсяреалiзацiязапропонованого

7

кмдА
б) Hi



бюджеry MicTa Киiв;

12. Витрати за коtлторисом, призначеного на реалiзацiю запропонованого завдання:
б) з зауваженН ЯМи (наобхiОно внесmч або уmочнumч lx, вuкорuсmовуючч 0ля обlрунmування аaHi,

HaBadeHi в mаблчцi ншк]е)

600 15 00025 штОблацrryванвя територii (BcTaHoBJIeHE I паркану)

шт 2500 15 0006Облашryвання територii (встановлення лавок)

40 000шт 80005Облаштування територii (встановлення лiхтарiв)

з00 000шт14

Облшrrryвання територii (булiвничтво
адмiнiстративного примiщення, з скJIадським

мrщенням

150 000шт з00050
Встановлення }теплених
KoTiB

дерев'яних будиночкiв для
5

100 0001000100 шт
Закупiвля TyMeTiB, iграшок, дряпок, мисок для котlв
тоцо.

100 000шт 10007 Закупiвля нашийникiв з чiпами
з5 00070050 штСтерилiзачiя кiшок8
10 000шт 1001009 Закупiвля нашийникiв вiд блiх та клiщiв
10 000шт 10000111 Створення сайту
100 000шт 10001001з Закупiвля корму та пiску для туilлету

20 000шт 50004Заробiтна плата працiвникамL4
179 000Резерв 20%

всього

будинку

14. Висновок щодо
6) негативний

/r|,l l "l.a/p

вiдповiдностi проекту за та можли Bocтi Його реалiзацiТ

4,.rrZr"-g 2/'Z
ПlБ KepiBHuKa сmрукmурноzо
пidрозdiлу КМДД

z

Даmа

3агальна сума 1 074 000, 00 грн.

обfрунryвання: вважаемо за доцiльне кориryвати заходи та кошторис витрат.

13. Висновки i погодження/узгодження з iнrлими струкгурними пiдроздiлами ки'lвськоi

Micbkoi адмiнiстрацiт стосовно можливостi реалiзацii завдання (наприклад, погодження

i д"п"рrЬ""rrЙ архiтекryри, мiстобудування та iнспектування, i т,д,), 91,у:чii]1..
Умов,вякихреалiзацiязавданняможесУперечити/перешкоджатиреалlзацlllнших
i"rдir, або мiських iнвестицiй, якi стосуються даноi земельнот дiлянки/територii або

Варriсть,
.p}l.

ЦiЕа за
одинйцю,KirbKicTb Од.N9 Найменуванrrя ToBapiB (робh, вослуr}
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