
ЗВІТ УЗГОДЖ ЕНОГО ПРО ЄКТУ  
№ 1567 С учасна їдал ь н я  ш коли № 275

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ): 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: /?  УЗ 7с?С 
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: /5 С з  ,т ус

Дата публікації зв іту :______________________
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом
1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)

(заповнюється лиш е у  випадку  “ н і”, у  випадку обрання “т а к ” залиш аєт ься вільним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) так
б) ні

(заповнюється лиш е у  випадку “н і”, у  випадку обрання “т а к ” залиш аєт ься вільніш )

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію  запропонованого 
проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над 
проектом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):
а) без зауважень (з боку Команди проекту)
б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в 
електронній системі)
4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування

Плита електрична (Мобиіаг РК 70/80 
РСЕ) з круглими чавунними 
конфорками, потужність 4 * 2,6 кВт, 4 
обтиснуті конфорки, пресований топ з 
гігієнічним виконанням і товщиною 
металу 2 мм, відкрита база підставка 
на регульованих по висоті ніжках 
Міксер (8 ігтап  Ріиїопе 7 У 15) 
планетарний на 7л, в комплект З 
насадки: віночок, гак, лопатка; 
підйомний місильний організм, 
захисний кожух з плексигласу, дежа і 
корпус з харчової нерж.сталі, 
електромеханічна панель управління, 
регулятор швидкості з плавним 
регулюванням і 3-ма фіксування

Необхідна Ц іна за „
Сума, грнкількість одиницю, грн

1 40517,00 40517,00

17980,00 17980,00



швидкостями (ш видкість від 0 до 1000 
оборотів)
Напівавтоматичний слайсер (8 ігтап  1 17360,00
Мігга 250С-Могта1е), з ручною 
подачею, ніж 250мм, товщ ина нарізки,
0 - 1 3  мм, лезо високотемпературної 
кування, гайковий комплект і 
роздільник скибочок з нержавіючої 
сталі, Велика відстань між двигуном і 
лезом для більш зручного очищення
Куттер (САМ  С о тр ас і ЬЗ) настільний 1 18538,00
в комплекті з чаш ею на Зл, прозорою
кришкою і гладким ножем, швидкість
фіксована 1400 об / хв,
мікроперемикач безпеки на кришці
Овочерізка (Р ітаг  2000К  Ь а 1 28272,00
К отащ ю іа), Корпус і знімна кришка з
завантажувальним отвором з
нержавію чої сталі АІ8І 304,
запобіжний вимикач на ручці і на
отворі, подвійний отвір для
завантаження продукту. Передбачена
для різання / тонкої нарізки фруктів і
овочів на шматочки різних форм і
розмірів, натирання сиру, сухарів,
шоколаду, фундука, шинкування
Моркви, селери, картоплі, яблук, ріпи,
буряка, м'якого сиру моцарелла. Набір
з 5-ти дисків (базовий комплект)
ІМ'ясорубка (ЕуєгєзГт СЕ 22 ЕХТКА ' 1 ' 18104,00
СЕ) електрична на 300 кг.,
Професійна, потужністю 1,1 кВт, 
діаметр отвору для загрузки 52 мм, 
кругла воронка, корпус двигуна з 
полірованого алюмінію, всі інші 
деталі з харчової нерж. сталі, ріжуча 
система Епіегргізе.
Подрібнювач харчових відходів (Непбі 1 6696,00
975084+974091), потужністю 0,75 к.с.,
бункер з чавунного сплаву,
подрібнюючі елементи з харчової
нерж.сталі, звукоізольований корпус,
ш видка установка в мийці,
бризкозахис г, зливне коліно і пробка в
комплекті, діаметр впуску 90 мм,
двигун потужністю 4000 об. / хв.,

17360,00

18538,00

28272,00

18104,00

6696,00
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кріпильний хомут з нерж.сталі, 
довговічні підшипники, комерційне 
призначення. Додатково вмикач для 
подрібнювала з можливістю 
встановлення на стінку або меблі.

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві 
(посилання на проекти) Ьйрз ://цЬ .куі усііу.цоу.иа/ргоіесіз/агсЬіу є / 2 / з Ь олу/ З 40
7. Оцінка параметрів ефективності проекту:
7.1. Інноваційність: Т ак/Н і
7.2. Соціальність вказана: Т ак  /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.

Постолюк Тамара Казимирівна
П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Баценко Сергій Вікторович, (044) 547 42 61
П. І. Б., контакти виконавця експертизи

Узгоджено з Лідером Команди
Підпис

Антощак Оксана Вікторівна
П. І. Б. лідера Команди

Ваги (СА8 ОВ-150Н) на 150кг 8928,00 8928,00
3 1279,00 

187 674,00
Резерв 20%
Загальна сума за проектом

5. Сума співфінансування проекту грн.
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