
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19.12.2018 р. N 2302

Київ

Про перезатвердження проекту "Реконструкція дамб мулових
полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації" (коригування

кошторисної документації)
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ":
1. Перезатвердити проект "Реконструкція дамб мулових полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації" 

(коригування кошторисної документації), враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної 
документації Державного підприємства "Жилком" від 10 жовтня 2016 року N 2039А, експертний звіт щодо 
розгляду кошторисної частини проектної документації Товариства з обмеженою відповідальністю 
"ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП" від 23 листопада 2018 року N 373-1511-18/ЕП/КШ, з такими техніко-
економічними показниками:

Показник Одиниця виміру Кількість

мулове поле N 1 мулове поле N 2

1 2 3 4

Характер будівництва  реконструкція

Площа ділянок га 83,4242 81,7443

Робоча площа каскадів відстоювання га 48,9079 55,6520

Площа покриття м2 33224,0 27550,0

Площа озеленення м2 136635,0 205400,0

Будівельний об'єм дамб тис. м3 728,730 783,061

Потужність об'єкта тис. м3/рік 4380,00

Кількість робочих місць місце 12

Загальна кількість працюючих осіб 36

Споруди напуску мулу шт. 8 9

Перепускні споруди надмулової води шт. 6 8

Споруди випуску води шт. 6 10

Дренажний канал (мулове поле N 1)    

довжина м 2331,0  

ширина м 10 - 15  

Напірний трубопровід Ж 400 мм м  1641,0

Скидний трубопровід Ж 500 мм м  1118,0

Скидний трубопровід Ж 400 мм м  168,0

Напірний трубопровід подачі мулової води від НС до БСА Ж 400 мм м  1370,0

Тривалість будівництва міс. 18

Трудомісткість будівництва люд.-днів 80

Річна потреба в електроенергії тис. кВт/рік 43,313

Встановлений термін експлуатації років 20



Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах 
станом на 22 листопада 2018 року становить:

тис. грн 957010,2813

у тому числі: будівельно-монтажні роботи тис. грн 755123,3371

устаткування тис. грн 15111,3660

пусконалагоджувальні роботи тис. грн  

інші витрати тис. грн 186775,5782

Із загальної кошторисної вартості виконано робіт на суму: тис. грн 180962,79130

у тому числі: будівельно-монтажні роботи тис. грн 143590,47707

устаткування тис. грн  

інші витрати тис. гри 37372,31423

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

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2018 року N 1298 "Про перезатвердження проекту 
"Реконструкція дамб мулових полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації" (коригування кошторисної 
документації)".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 
Голова В. Кличко
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