
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02.12.2016 р. N 1227

Київ

Про перезатвердження проекту "Комплексний розвиток
інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів

малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі м.
Києва" (Коригування)

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 "Про затвердження Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України", у зв'язку з коригуванням проекту "Комплексний розвиток інженерно-
транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі 
м. Києва" (Коригування):

1. Перезатвердити проект "Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів 
малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі м. Києва", враховуючи експертний звіт 
державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба 
Української державної будівельної експертизи" (ДП "Укрдержбудекспертиза") від 19 липня 2016 року N 00-
0249-16/ІЗ та позитивний висновок комплексної державної експертизи, наданий Спеціалізованою 
державною організацією "Київська міська служба Української інвестиційної експертизи (Служба 
"Київдержекспертиза") 31 березня 2005 року за N 4627, з такими техніко-економічними показниками:

Показник Одиниця
виміру

Кількість

у тому числі по пускових комплексах

Всього 1-й пусковий
комплекс

2-й пусковий
комплекс

Вид будівництва                            -                                         нове будівництво

Наземні споруди

Площа ділянки, га 0,1920 - 0,1920

у тому числі:     

трансформаторні підстанції (ТП) - 3 шт. га 0,0405 - 0,0405

комплектні трансформаторні підстанції (КТП) - 6 шт. га 0,0120 - 0,0120

каналізаційні насосні станції (КНС) - 6 шт. га 0,1350 - 0,1350

шафні регуляторні пункти (ШРП) - 3 шт. га 0,0045 - 0,0045

Площа забудови, м
2 463,70 - 463,70

у тому числі:     

трансформаторні підстанції (ТП) м
2 215,22 - 215,22

комплектні трансформаторні підстанції (КТП) м
2 64,56 - 64,56

каналізаційні насосні станції (КНС) м
2 183,92 - 183,92

Загальна площа, м
2 391,20 - 391,20

у тому числі:     

трансформаторних підстанцій (ТП) м
2 181,80 - 181,80

каналізаційних насосних станцій (КНС) м
2 209,40 - 209,40

Будівельний об'єм, м
3 2158,88 - 2158,88

у тому числі:     



трансформаторних підстанцій (ТП) м
3 805,08 - 805,08

комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) м
3 154,80 - 154,80

каналізаційних насосних станцій (КНС) м
3 1190,0 - 1190,0

шафних регуляторних пунктів (ШРП) м
3 9,0 - 9,0

Інженерні мережі:     

Водопровід м 23869,0 1475,0 22394,0

Санація існуючого водопроводу м 70,50 70,50 -

Каналізація м 20902,0 - 20902,0

Напірна каналізація м 4660,0 - 4660,0

Газопровід середнього тиску м 4034,0 - 4034,0

Газопровід низького тиску м 8856,0 - 8856,0

Кабельні мережі 10 кВ м 9100,0 - 9100,0

Кабельні мережі 0,4 кВ м 23000,0 - 23000,0

Телефонна каналізація м 2100,0 - 2100,0

Мережі кабельного телебачення м 18000,0 - 18000,0

Дороги:     

Улаштування доріг, м
2 106560,0 - 106560,0

у тому числі:     

- з двошаровим покриттям м
2 79720,0 - 79720,0

- з одношаровим покриттям м
2 26840,0 - 26840,0

Благоустрій     

Озеленення:     

- дерева шт. 123 - 123

- газони м
2 6600,00 - 6600,00

Тривалість завершення будівництва місяць 34,0 2,0 32,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних
цінах станом на 30.06.2016 р.,

тис. грн 313111,284 6373,353 306737,931

у тому числі:     

- будівельні роботи тис. грн 245018,435 4686,656 240331,779

- устаткування тис. грн 3446,389 - 3446,389

- інші витрати тис. грн 64646,460 1686,697 62659,763

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 
01.12.2015 р.,

тис. грн 32645,710 3670,660 28975,050

у тому числі:     

- будівельні роботи тис. грн 22946,861 2583,370 20363,491

- устаткування тис. грн 119,840 - 119,840

- інші витрати тис. грн 9579,009 1087,290 8491,719

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним 
розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтувальних 
документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07
липня 2005 року N 1174 "Про затвердження проекту комплексного розвитку інженерно-транспортної 
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина в Деснянському районі".

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

 
Голова В. Кличко
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