
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 07.09.2018 р. N 1634

Київ

Про затвердження проекту "Реконструкція фізкультурно-
оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у

Дніпровському районі м. Києва"
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та 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":

1. Затвердити проект "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у 
Дніпровському районі м. Києва", враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації філії 
"Київоблбудекспертиза" Державного підприємства "Київоблбудінвест" від 23 квітня 2018 року N 01-0059-
18/ЦБ, з такими техніко-економічними показниками:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва - реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку - II

Площа земельної ділянки в межах проектування га 0,5166

Площа забудови об'єкта реконструкції м
2 1486,76

Загальна площа об'єкта реконструкції, м
2 4029,47

в тому числі нижче відмітки 0,000 м
2 1325,21

Будівельний об'єм об'єкта реконструкції, м
3 27110,0

в тому числі нижче відмітки 0,000 м
3 4586,0

Поверховість будинку поверх 2

Пропускна спроможність закладу учнів 117

Тривалість будівництва місяць 11,5

Кількість новостворених робочих місць місць 30

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 
16.04.2018,

тис. грн 78742,536

у тому числі:   

будівельні роботи тис. грн 52392,991

устаткування, меблі, інвентар тис. грн 9125,789

інші витрати тис. грн 17223,756

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.12.2016, тис. грн 762,087

в тому числі: інші витрати тис. грн 762,087

Річна потреба:   

електричної енергії тис. кВт·год 1431,4

теплової енергії Гкал 928,0

води тис. м
3 4,21

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком 
вартості реконструкції, здійснює замовник реконструкції на підставі обґрунтувальних документів та 
результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.



3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Мондриївського В. М.

 
Виконувач обов'язків голови М. Поворозник
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