ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.06.2013 р. N 1057
Київ

Про перезатвердження проекту "Будівництво Великої Кільцевої
дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського
проспекту в м. Києві (Коригування)"
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:
1. Перезатвердити проект "Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до
Оболонського проспекту в м. Києві (Коригування)" з такими техніко-економічними показниками (згідно з
експертним звітом ДП "Укрдержбудекспертиза" від 21 червня 2013 року N 00-0845-13/ПБ):
Показники
Вид будівництва
Категорія дороги
Розрахункова швидкість руху
Перспективна інтенсивність руху транспорту
Максимальний поздовжній ухил
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:
опуклих
увігнутих
Загальна довжина вулиці, у т. ч.:
Основний проїзд ПК21 + 60 - ПК28 + 30
ширина проїзної частини
ширина смуги безпеки
кількість смуг
Основний проїзд з розширенням на в'їзді на шляхопроводі ПК18 + 00 - ПК21 + 60
ширина проїзної частини
ширина смуги безпеки
кількість смуг
З'їзд на Оболонський проспект
ширина проїзної частини
кількість смуг
Правоповоротні та лівоповоротні з'їзди на розв'язці по вул. Богатирській
ширина проїзної частини
ширина смуги безпеки
Тип покриття
Довжина електромереж зовнішнього освітлення
Кількість опор зовнішнього освітлення
Довжина дощової каналізації Д = 600 - 800 мм
Довжина перекладуваних водопровідних мереж
Довжина перекладуваної напірної каналізації
Тривалість будівництва
Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 29.01.2013, у т. ч:
будівельно-монтажні роботи
устаткування
інші витрати

Одиниці виміру
Кількість
Нове будівництво
Магістральна вулиця загальноміського
значення безперервного руху
км/годину
100,0
авт/добу
51000
‰
30
м
6000
м
2000
км
1,18
км
0,67
м
2 х 11,25
м
4 х 1,00
шт.
6
км
0,36
м
2 х 15,35
м
4 х 1,00
шт.
8
км
0,15
м
2 х 11,25
шт.
6
км
1,02
м
7,50
м
2 х 0,75
Щебенево-мастиковий асфальтобетон
(ЩМА-20) на бітумі БМП 60/90-52
км
0,70
шт.
105
м
1678
м
235
м
90
місяць
15
тис. грн.
149235,510
тис. грн.
118234,089
тис. грн.
186,050
тис. грн.
30815,371

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та інфляційних процесів (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. При укладанні замовником договору підряду на будівництво об'єкта з підрядною організацією
обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити
гарантійні строки експлуатації об'єкта.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28
квітня 2005 р. N 705 "Про затвердження проекту будівництва Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці
Богатирської до Оболонського проспекту в Оболонському районі".
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова
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