
Щодаток 2

до Полохсення про громадський бюджет
MicTa Itиева

ЗВIТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЕКТУ

NЬ 143 Реконструкция спортивного майданчика на
прибудинковiй територii булинку за адресою

вул. Кудряшовао 7-Б
(Реквiзumu mа назвq проекmу)

Вiдповiдальний (розпорядник бюдлtетних коштiв - далi РБК/МРГ):
управлiння житлово-комyнального господарства та будiвництва Солом'янськоi районноi
в м. Кисвi державноi адмirliстрацiT
(в id по в id ал ьн uй сmрукmур н uй пid р оз d iл з а р е ал iз at1 ito пр о екmу)

Щата призначення РБК вiдповiдальним за експертизу: t) , }"О 2-,о

Щата першоi зустрiчi РБК з Командою lrроекту: О }. 1-o'LjD
Щата публiкацii звiту:

Змiст заходу: здiйснення iiна-пiзу поданих проектiв за змiстом
1. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюдхtетного року:
а) так
б) Hi (чому?)

(заповнюеmься лuulе у вltпаdку "rti", у влtпQdку обршtttя "п,laK" зqлLп tа€m.ься вiльнuлl)

2, Проект буле бюляtетно-ефективним на етапi реалiзацii та/чи експлуатацii:
а) так
б) Hi

(заповllюеmься лuu,rе у вuпаdку "Hi", у вuпаdку обрання "mQк" залlлlllасmься вiльнuлl)

3. План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекту (напрацьованi в
процесi спiльноi роботи РБК та Команди над проектом згiдно зi ст.1 1 Полохсення про ГБ):

а) без зауваясень (з боку Itоманди проекту)
в) iз зауваженнями (е протокол розбirкностей, який додано до проекту в електроннiй системi)

4. Узгодiкений з Командою бюджет проекту

Найменування
Необхiдна кiлькiсть Щiна за одиницю,

грн
Сума, грн

tJsrq q_ч\) \д ч о т \\ту1
\\ ý tý ч



Всього

5. Сума спiвфiнансування проекту - грн

6. Подiбнi проеIсти (до З-х) та iх кошториси, якi реалiзованi у IfueBi (посилання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:
7. 1. Iнновацiйнiсть: TaK/Hi
7.2. Соцiальнiсть вказана: TaK/Hi
7.3, Бюдrкетна ефективнiсть :

. на етапi реалiзацii: TaK/Hi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi
7,4. Загальнодоступним та безкоштовним:

. на етапi реалiзацii: TaK/Hi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: TaK/Hi

8, Висновки i погодтtення/узгодження, необхiднi вiд iнших структурних пiдроздiлiв виконавчого
органу Itиiвсьltоi мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoi дерrкавноi адмiнiстрацii), комунальних
пiдприсмств, стосовно можливостi реалiзацii проекту
комyнальне пiдприсмство <<керyюча компанiя з обслyговyвання житлового фонду
Солом'янського ttайонy м. Киева>> - висновок позитивний.

П.I. Б. керiвника структурного пiдроздiлу

П.I. Б., контакти виконавця експертизи

П.I. Б. лiдера Команди
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Сидорчук А. Ю.

-- Зryрський О. О.
(067-94з-45_53)

Грузiн Щ.
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на рекOнсТРУкцiю спOртивнOго майданчику з адресOю вул. Кудряшова,7Б
лlь

п/п
Найменувацня ToBapiB (робiт, послуг) од.

вимiру
Кiлькiсть,

од.
Щiна

за од.,
гDн.

BapTicTb,
грн.

Роздiл l. Демонтажнi роботи
l Демонтаж сiтки огорожувальноi м.п. 60 250 1 5000

Демонталt дрiбних металокоп.rрУпчiи uа-ю ло ол т 0,1 90 I 05з 200
Роздiл 2. Основа та покриття

м2 450 70 зl500
Зняття верхнього земельного шару глибиною l00 мЙ куб 45 250 l l250

м.п. 90 l20 l 0800

Бортовий KaMiHb БР ]00-20-8 м.п. 90 l40 l 2600
улаштування пiдстильного шару з пiсr<у товщиною 50 мм м2 450 45 20250
Пiсок фракцii не менше 2,5 мк т зl l20 4440
Улаштування вiрiвнlок_lчого шару основи , ulaOe", ,*ur""olo
50мм

м2 450 45 20250

Щебень фракцii 2-5мм т з 1,5 l50 4125
Укладання покриття зi штучноТ трави м2 450 l50 67500
Спортивltа трава Moon Gгаs Sрогt, 40мм м2 450 280 l 26000

Роздiл 3. Огорожа
улаштування ям глибиноtо до l м пiд монтаж сriиоп огороlкi шт зб 250 9000
монтаж стiйок огорожi з пiдливанням пiд стgзпи бетону U.IT зб l90 6840
Стiйки металевi, довжина бм, 45х45мм м.п. 2lб 90 l9440
Улаштування огороiкi з металевих грат м.п. 90 320 28800
Секцiя <Дуос> 200х5Oмм 5 l 41 5мм 2,0Зх2,5м шт l08 950 l 02600
Крiплення кДуос> шт з24 60 l9440
Улаштуванн1 xBipToK металевих шт l l 200 l 200
XBipTKa металева кДуос> 2х l м з засувом шт l 4500 4500

Роздiл 4. Ворота
MoHTallt BopiT футбольних з сiткою шт 2 4680 9з60
Ворота з ciTKoro дл! мiнiфутболу 2м х Зм шт 2 4900 9800

Роздiл 5. Вивiз смiття
навантаrtсення смiття т 68 l50 l 0200
Перевезення смiття до З0 ttM т 68 l90 l2920

Роздiл б. lншi витрати
Витрати на механiзацiю (експлуатачiя машиьt) маш/час 12 200 l4400
BapTicTb експертизи кошторисноi допуме"тацli послуга l 250
Кошти на утриманIJя служби замовника (включаючи витрати на
технiчний нагля д) 1,5%

послчга 86l4

Разом 582879
Резерв на iнфляцiц % 20 1|65,7 6
Всього б99455
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