
ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 396 Відкритий простір «Спортивна планета»
(реквізити та назва проекту)

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ): 
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), ДНЗ «Київський професійний 
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 15.04.2021 
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 17.04.2021 
Дата публікації звіту: 21.04.2021
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного 
бюджетного року:
а) так
б) ні (чому?)

(заповнюється лише у  випадку "ні", у  випадку обрання "так" залишається
вільним)

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

(заповнюється лише у  випадку "ні", у  випадку обрання "так" залишається
вільним)

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

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту



№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 2-1-2 на Майданчик

мультифункціональний для баскетболу, волейболу,
бадмінтону

Розділ 1. Земляні роботи

1 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- м3 122,47
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група грунтів 2

2 Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" м3 10
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
грунтів 2

3 Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами м3 10
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10
м, (50м) група грунтів 2

4 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту м3 10
[понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтів 2

5 Планування укосів і полотна виїмок механізованим м2 441,56
способом, група грунтів 1

6 Перевезення грунту до ЗО км т 195,952
7 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група м3 10

грунтів 1
Розділ 2. Улаштування баскетбольної площадки

8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев м3 441,56
оснований из песка толщ. 100 мм

9 Улаштування геотекстилю м2 441,56
10 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из м2 441,56

щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,
1 МПа [1000 кг/см2]

11 Улаштування верхнього шару двошарової основи із м2 441,56
щебеню фр. 5-20 мм товщиною 15 см (5 см)

12 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на м2 -441,56
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3

13 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см м2 416
(5см) з асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м

14 Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см м2 -416
із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-
26-1 -  27-26-4 ( зменш, до 5 см )

15 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з м2 416
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м



16

17

18
19

20

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм
Улаштування покриття Аізаіап БС на готову основу на 
спортивних майданчиках та бігових доріжках з 
поліуретанових матеріалів фірми Біосктеіег товщиною 
13мм
Насення розмітки
Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 
без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 
Улаштування бетонних фундаментів загального 
призначення об'ємом до 5 м3

Локальний кошторис 2-1-3 на Майданчик для міні-

м

м2

м2
м3

м3

58

416

29,65
2.39

2.39

футболу зі штучним покриттям 

Розділ 1. Земляні ооботи

21 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група грунтів 2

м3 151,57

22 Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
грунтів 2

м3 10

23 Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 
м, (50м) група грунтів 2

м3 10

24 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 
[понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] 
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтів 2

м3 10

25 Планування укосів і полотна виїмок механізованим 
способом, група грунтів 1

м2 538,56

26 Перевезення грунту до ЗО км т 242,512
27 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

грунтів 1
Розділ 2. Футбольне поле

м3 10

28 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 
автогрейдером

м3 26,928

29 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2 538,56

ЗО Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 
щебню за товщини 15 см (12см)

м2 538,56

31 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3

м2 -538,56

32 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см (5 см)

м2 510

33 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3

м2 -510

34 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см (6 см)

м2 510

35 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3

м2 -510

36 Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 
основу до 100 мм

м 94

37 Улаштування покриття спортивного майданчику зі 
штучної трави

м2 510

38 Затирання поверхні піском м2 510
39 Затирання поверхні гумовою крихтою

Розділ 3. Огооожа спортивного майданчику
м2 510



40 Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без 
цоколя, висотою 2 м

м 94

41 Улаштування гасильних сіток на кронштейнах і тросі 
Розділ 4. Монтаж в о р і т

м2 136

42 Монтаж футбольних воріт шт 2
43 Навішування сіток на конструкції воріт м2 1,68

№
п/п

Номери
Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
кошторисів І 
кошторисних 
розрахунків

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 2-1
Глава 2. Об’єкти основного призначення
Реконструкція спортивного майданчику з улаштуванням 
мультифункціонального майданчику для баскетболу, волейболу, 
бадментону та майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям за 
адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 10

1880,651 - - 1880,651

Разом по глав і 2: 
Разом по главах 1-7: 
Разом по главах 1-8: 
Разом по главах 1-9:

1880.651
1880.651
1880.651
1880.651

- -
1880.651
1880.651
1880.651
1880.651

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К 

п.46

Д С ТУБД .1.1- 
1:2013 Дод. К п.

52
ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 Дод. Кп.
53

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п.

54

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 
ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

Глава 10. Утримання служби замовника
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)

Разом по главі 10:

Глава 12. П роектно-виш укувальні роботи та авторський  нагляд
Вартість проектних робіт

Вартість експертизи проектної документації

Кошти на здійснення авторського нагляду (Юроб.днів 
х1350грн=13500грн)

Разом по главі 12:
Разом по главах 1-12:
Кош торисний прибуток (П)

Кошти на покриття адм ін істративних витрат буд івельних 
організацій (АВ)
Разом
Податок на додану вартість

В сього  по зведеному кош торисному розрахунку 
О бов’язковий резерв 20 %
РАЗОМ

1880,651
18,582

1899.233

1899.233

1899.233

28,210

68,900
97,110

3,465

100,575
399,962

28,210

68,900
1977,761

18,582

3,465

1999,808
399,962

2399,770
479,954
2879,724

5. Сума співфінансування проекту_________________ _ _  грн

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

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1648
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/319

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1648
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/319


• 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.

Найменування та ідея проекту відповідають його змісту, нормам 
законодавства та суспільній моралі; обов’язкові поля проекту заповнені у 
повному обсязі та відповідають положенням про громадський бюджет міста 
Києва за 2021 рік; бюджет проекту наразі є достатнім та реалістичним для його 
практичної реалізації.

21.04.2021
(дата) (підпщ) (ПІБ керівніґка структурного

підрозділу)

(підпис)

(ПІБ, контакти виконавця експертизи)


