
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10.02.2012 р. N 223

Київ

Про затвердження проекту "Спорудження дільниці Куренівсько-
Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Виставковий

центр" до Одеської площі у Голосіївському районі"
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", в межах 

функцій місцевого органу виконавчої влади та з метою суттєвого покращення транспортного 
обслуговування мешканців та гостей міста Києва:

1. Затвердити проект "Спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від 
станції "Виставковий центр" до Одеської площі у Голосіївському районі", рекомендований до затвердження
Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба 
Української державної будівельної експертизи" (позитивний експертний звіт комплексної державної 
експертизи від 20.01.2012 N 00-2183-11), з такими техніко-економічними показниками:

NN п/п Показники Од. виміру Кількість

1 2 3 4

1 Будівельна довжина у двоколійному обчисленні, утому числі: км 2,92

- власне лінія км 2,62

- тупик (відкритий спосіб) км 0,30

2 Експлуатаційна довжина км 2,42

3 Кількість станцій станція 2

4 Пропускна спроможність дільниці пар поїздів 40

5 Провізна спроможність дільниці тис. пас. /год. "пік" 34,0

6 Кількість робочих місць на дільниці од. 226

7 Середня відстань між станціями км 1,21

8 Тривалість будівництва міс. 23

9 Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 10.01.2012
(з ПДВ),
у тому числі:

тис. грн. 1817617,572

- будівельно-монтажні роботи (без ПДВ) тис. грн. 1279668,913

- устаткування (без ПДВ) тис. грн. 146796,375

- пусконалагоджувальні роботи (без ПДВ) тис. грн. 11695,061

- інші витрати тис. грн. 379457,223

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних 
з інфляційними процесами (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості 
будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів 
їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов
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