
Додаюк 2

до Положеfiня про
громалський бюджет MicTa
Кисва

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРО€КТУ
ЛЬ l49 Назва <<Тренаltерний майданчик пiд вiдкритим небомr>

Рехвiзuппl пlа ножа про.хпу

Вiдловiдальний (розпорядник бюджепrих коштiв - далi РБК/МРГ):
,.. Управ.лiння будiвництва, архiтекг}ри та землекористуванIIJI Святошинськоt
районноi в м. Кисвi державнсli алмiнiстрачii.. , . ruia, овidольнuй спрrlоl.rрнuа пidроriл за
ремiзацiю про€кпч)

,Щrга призначення РБК вiдповiдальним за експергизу: _
,Щага першоi зустрiчi РБК з К,эмандою проекry: о6. оз, ?ozo.

flага публiкачii зв iTy п6.сlQ. zоzэ.

Змiст захолу: здiйснення анал,iзу поланих проскгiв за змiсюм

l. Реалiзачiя запропонованого про€кry вiдбуватиметься протягом одноп,
бюджетного року:

а) так

б) Hi (чому?)

(заповнх) лься jluule 
,ч оцпоОiiу "нi",.ч вuпаоку обрання "пlак" з|йuuп€пh.я BI.1bHu!;!)

2. Про€кr буде бюдлсетно-ефекl,ивним на еталi реа,лiзаui'i таlчи експлуатаuii:

а) так

б) Hi

(заповнюепься lluule у вuпаа\.| "|ti", .у вuпаоkу обранн, "паt" зашшоспься вi.lьнч,|l)



3, План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзалiю зilлроlrонованого
проскry (напрацьованi в лрочесi спiльноi роботи РБК та Команди над
про€ктом згiдно зi cr l l Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боIry Команди про€h-rу)

в) iз заувarкеннями (е протокол розбiжностей, який додано до проекry в
елекгроннiй системi)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекry

Пропозицiя
ехспертпоI групи

л!
п/л наименовавие Код

Ед.
и}м.

Кол-
во

Цiпа без
ндс

Сума
без НДС

l

Велотренажер

ммтник+твiсгер

P!i-
l30

шт l 8019,,00 8019,,00

,)

Psi-
126

шт l 9760 9760
Лижнлк Ps,-

l4l5 ll]T 1 12000 12000

1
Орбитрек Ps-

l08 шт I 7247 4 7247 4

5

бБiгова аорiжка Ps_
129 шт ] 17820 17а2о

6

Баскебольний щит
для дiтей з

обмеженими
фiзичними

можJlивостям и
Б,с-
l104 шт 1 6010 6010

7

Тренажер

Б,3-
l,_
SG
1:z l шт l 8625 8625

8

Полiуретанове
зв"язчюче кг 160 145 2з200

9
Гумова крихта

фракцii 1-З

Полiурчганове
зв"язуюче кольорове

Пiдготовка основи

кг 900 9 8100

l0 кг .l5 210 9450

ll кв,м l l2 500 56000

|2 ,Щемонтаж - монтаж штl 14500 14500



Роботи з монтажу

Врахування НДС

5. Сума спiвфiнансування прс€кry _302З12_ грн

6. ГIолiбнi проскги (до 3-х) та ix кошториси, якi реалiзованi у Кисвi
(посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефеюивностi проекry:

7.1, Iнновацiйнiсть: TaK/Hi

7.2, Соцiальнiсть вказана: Так /Hi

7.3, Бюлжетна ефекгивнiсть:
О на етапi реалiзацii: Tall /Hi
О на етапi функцiонуванпя пiсля реалiзацii: Так /Hi

7,4. Загальнолосryпним та б(,зкоштовним:
О на еталi реалiзацii: Та}: /Hi
О на етапi функчiонування пiсля ре&,fiзацii: Так Лi

Всьою з резервом
20%



8. Висновки i погодження/узгодження, необхйнi вiд iншrх струкг}?них
пiлрозлйiв виконавчого оргаrrу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi Micblcoi

дерп(asноi aдMiHicTpauli1, коl,rl,нальних пiдприемс,lв, сгосовно мож.ливостi

реа,riзачii проскry
,,,Не потрiбнi..,

L0, 03, 2-oLo ,

К#"/2{-; /,И
Р l. Б. керiвника струкryрного пiлрозлiлу

".Z',.ryвиконавця експертизи

П. I. Б. лiлера Команди


