
звlт узго ного проекту

реквiзити та назва п

призначення РБК вiдповiдальним за експеRчзу: 
,

.Ьрr"т зустрiчi РБК з Командою проекгу: td,ot, t_Фъl

публiкацiТ звiту:

ýMicT заходу: здiйснення аналiзу поданих проекгiв за змiстом
.1. Реалiзацiя запропонованого проеку вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року:

) так
) Hi (чому?)

(заповнюсmься лuше у вuпаОкУ "Hi", у вL]паОку обрання "mак" залLltllаеmься вiльнuм)

', 
пйЙ бУде бюджетно-ефешивним на етапi реалiзацiТ таlчи експлуатацiТ:

) так
Hi

/л,рdПО8НЮеfflься лtJulе у вuпаОку "нi", у вuпаdку обрання "mак" залLJLlJаоmься вiльнuм)

}, План заходiв та витрати за кошторисом на реалiзацiю запропонованого проекгу
--:-..- -| --,l .l

;#й..;;ffi;'й;;i";iпirоГр"d-оти рБкiа команди над проекгом 3ГiДНО Зi СТ,1'1

lоложення про ГБ):

) без зачважень (з боку Команди проепу)

1._Yз,lрдцgнцй р ЦqN4а

Необхiдна кiлькiсть

Положенrrя про громадський бюджет MicTa

N 7о8 <<спорmuвно-iеровuй майоанчuк- зdооов'я люOеЬ)
(пров. ЧvечТвськч й, 1 9-д|

Сума, грн



+f

(

5. Сума спiвфiнансування проекту - грЕ

6. Подiбнi проекти (ло 3-х1 та iх кошториси, якi реалiзованi у Киевi (посипання на проекти)

7. Оцiнка параметрiв ефективностi проекту:
7. 1. Iнновацiйнiсть: ЩНi
7.2. Соцiальнiсть вкЕвана: ЩНi
7.3. Бюджетна ефективнiсть:

. на етапi реалiзацii: Так/Ц!

. на етапi функцiонування пiсля реа.пiзацii: Talсдi
7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

. на етапi реалiзацii: щHi

. на етапi функцiонування пiсля реалiзацii: щнi
8. Висновки i погодження/узгодження, необхiднi вiд iнших структурЕих пiдроздiлiв виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), комун€lльних
пiдприемств, стосовно можливостi реалiзацii проекту

<<Ке

Солом'янського районy м. Киева>> - висновок позитивний.

П.I. Б. керiвника структурного пiдроздiлу

П.I. Б., контакти виконавця експертизи

П.I. Б. лiдера Команди

Андрiй СИДОРЧУК

Олександр СIМОРОЗ
(0б7 408 39 69)

Валерiй ШЕВЧЕНКО
(0бб 159 3694)



Програмний комплекс АВК - 5 (З,5.4) укр,

ДЕФЕКТНИЙ ДКТ

На Капiтал ьний ремонтбаскетбольного майданчика пров. Чуryiвський,,l 9-А

Умови виконання робiт

об'оми
Ns
п/п Найменування робiт i витрат

Одиниця
вимiру кiлькiсть Примiтка

1 2 3 4 5
роздiл Ne1. БАскЕтБольниЙ мАЙдАнчЙТ

***'*3агальнобудiвельнi 
роботи*****

1 Розроблення грунry з навантаженням на автомобiлi-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на ryсеничному ходу з ковшом мiсткiстю 1,25 [1,25-1 ,5]
м3, група грунтiв 2/основа пiд площадку

м3 57

2 Перевезення грунry до 'l0 км т ,10,23
*****Улашryвання бетонноI плити*****

J Улашryвання вирiвнюючих щарiв основи iз пiску
автогрейдером

м3 22,8

4 Пiсок природний, рядовий м3 25,08
5 Улашryвання пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

основи з пiщано-гравiйноi сумiшi, жорстви
м3 11 ,4

о ЩПС розмiр зерен понад 0 до 40 мм м3 13,908
7 Улашryвання одношарових основ товщиною '15 см Б

щебеню фракцii 40-70 мм (товш. 10 см.)
м2 228

в На кожний 1 см змiни товцини шарудодавати або
виключати до норм 18-23-1 , 18-23-2, ,l8-23-3

м2 -228

о Щебiнь, фракцiя 
,10-20 мм м3 3,42

10 Щебiнь, фракцiя 40-70 мм м3 28,728
11 Улашryвання цементно-бетонних покриттiв

одношарових товщиною шару 20 см засобами малоI
механiзацii

м2 228

12 На кожний 1 см змiни товщини шарудодавати або
виключати до норми 18-34-1 до товшини 12см

м2 -228

13 Укладання металевоТ сiтки в цементно-бетонне покриття м2 228
14 CiTKa армувальна 100х100 м2 250,8
15 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу м 72
16 Поребрик шт 72

****"Улаштування спортивного покритrя*****

Alsatan SC
17 Улашryвання покриття Alsatan SC на готову основу на

спортивних майданчиках та бiгових дорiжках з
полiуретанових матерiалiв фiрми Stockmeier товtциною
13мм

м2 228

****lЛити баскетбольнi****
18 Улащryвання бетонних фундаментiв загальноБ

призначення об'емом до 5 м3
м3 0,5

WЪ*ý N-,'0,



Програмний комшекс АВК - 5 (3,5.4) укр, 34,1Jцl,LпФ_2-,1-1

1 2 е 4 5
19 N4онтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1

г/металоконструкцiй баскетбол ьн их tлитiв
т 0,1

20 Баскетбольна стiйка шт 2
*****Ворота для MiHi футбола*****

21 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т т 0,32
22 Ворота для мiнiфутболу шт 2

Роздiл Ne2. Огородження
2з Установлення металевоТ огорожi з панелей ''Пром'' м 72
24 Панель Пром 1030х2500 d=5+2xбMM 50х200мм RAL60O5 шт 20
25 Панель Пром 2030х2500 d=5+2хбмм 50х200мм RALбoos щт 40
zo Стовп Пром 5000х80х60-4000 (в бетон, клеп гайка) щт 12
27 Стовп Пром 4000х80х60-3000 (в бетон, клеп гайкф шт 18
28 Набор крiплення Пром-Спорт -2 шт 298
29 Улаштування xBipToK без установлення стовпiв при

металевих огорожах i огорожах iз панелей
щт 1

30 XBipTKa "Пром"2030х1 000 RAL6005 шт 1

BapTicTb 890398
Резерв 20Оlо (Проекгна документацiя, експерЙза + монтаж

+iHBeHTap + благоустрiй, перевезення, демонтаж+передбаченi
витрати )

1 7в080

Всього 1 068478

Q/L**=-\* N.иD


