
ЗВІТ Узгодженого Проекту N 1594 

«Оновлення та озеленення скверу по вулиці Щусєва, 12 а»

Відповідальний:
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 20.03.2020 

Дата публікації звіту:____________

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) таж

б) ні (чому?)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в прощ 
спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.. 11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команли проекту)

б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

*

Найменування робіт і витрат
Одини

ЦЯ
виміру

Кількіст
ь

Вартість
одиниці,

грн.

Загальна
вартість,

грн.
Д ем онтаж н і роботи (розбирання  покриття  з 
асф альтобетону 765 м2, з б етонн их  пл ит 44  м2, 
ФЕМ  9 м2)

куб. м. 160 850 136000

Н авантаження та  вивзення б уд івел ьно го  см іття т 300 300 90000

Влаш тування д ор іж ок та  покритт ів  з Ф ЕМ кв.м. 800 1000 800000

Влаш тування д еко р а ти вно ї о горож і м еталево ї 
(копання ям та бетонування  стовп ів , м онтаж  
огорож і, з вартістю  огорож і)

п.м. 50 800 40000

Влаш тування покриття з в ід с іву  на д и тячом у та  
спортивном у м айданчиках

куб. м. зо 700 21000

Влаш тування газон ів  (завезення рослинного  
грунту з розплануванням  та  посів  трави )

кв.м. 3400 100 340000

С адіння дерев та  кущ ів ш т 60 700 42000

Встановлення паркових л ав  з вартістю  лав І11Т 6 4500 27000



Встановлення урн з вартістю  урн ш т 6 1500 9000

Н епередбачуванн і витрати  20% 301000

Разом витрати по кошторису 1806000

5. Сума співфінансування проекту_______грн.

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти)

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно 
можливості реалізації проекту

а) позитивний

б) негативний 

ДатаД Г Підпис

Начальник Управління ЖКГ Шевченківської РДА Олександр Даруга

Ж

Виконав лександр Слободянюк

Лідер Команди Любов Омельяненко


