
викоtIАв чй оргАн киiвськоi MtcbKoi га.ди
1киiвськА мIсъкА шржАвнА АдdIнIстрАцuI)

упрАвлIння Екологri тд природних pEcypclB

IIАкАз

цfuO2Z р м. КиiЪ

новlи
кпкв Найменування програми
28 173 10 Будiвництво

господарства
об'сктiв житлово-комун€Lльного

2. Контроль за виконанням наказу зaпишаю за

е/J\ъ

Про затвердження паспорта
бюджетноТ програми на 2021 piK

Вiдповiдно до КонститучiТ Украiни, Бюджетного кодексу УкраIни, нrtк€Lзу

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року J\b 836 кПро деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконаннrI
мiсцевих бюджетiв", рiшень Киiвськоi MicbKoT ради вiд 18 грудня 2018 рощу
J\b 46916520 <Про затвердження КомплексноТ MicbKoT цiльовоi програми
екологiчного благополуччя MicTa Киева на 20|9-2021 роки>>,

вiд 24 грудня 2020 року Ns 24124 кПро бюджет MicTa Киева на 202| piк),
24 грудня 2020 року Nэ 2Зl2З кПро Програму економiчного i соцiального

розвитку м. Киева на 202|-202З роки", розпорядження виконавчого органу
КиiЪсъкоТ мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрачii) вiд 28 сiчня
2021 року J\Ъ 101 <Про Програму економiчного i соцiа-пьного розвитку м. Киева
на202I-2023 рокш.

нАкАзую

1. Затвердити паспорт бюджетноi програми на 202t piK Управлiнню екологiТ
та природних pecypciB виконавчого органу КиIвськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоТ

мlсько1

Нача-пьник Олександр ВОЗНИЙ



пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2021 piK

2800000 Управлiння екологiiта п риродних pecypciB виконавчоrо органу Ки'iвськоI MicbKoI ради (КММ)
(код Програмнсi

класифiкаLlii видатхiв
та кредиryвання

мiсцевоrо бюдкеry)

(код за еДРПОУ)

4,| 8,194312

з

2810000 Управлiння еколоrii та природних pecypciB виконавч о.о органу Киiвськоi MicbKoi ради (КММ)
(код Програмноi

класифiкацia видаткiз
та кредиryвання

мiсцевого бюдх<еry)

, найменування вцповlдального sиконавця)

о44з

(код за еДРПОy)

2600000000028l7з10 7з10
(код Програмноi

класифiкацli видаткiв
та кредитуаання

мiсцевого боджеry)

(код Типовоi лроФамноi
кrrасифiкацil видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункФональноi
масифiкаЦi BlяaтKiB та
кредиryвання бюджеry)

4. ОбGяr бюдл(етних призначевь/бюдr(grнях асиrнувавь - 365159 09З гривень, утому числi заrального фокду_ O rривеньта спецiаlпьноrо фонд1-365,|59 о93 rривень

5, ПИстави длtя викона!ня бюв(Егноi проrрами

(код бюджеry)

07,05 2021 N91066 "Про внесення змiн до розпормження виконавчого органу КиlЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi державноi адмiнiстрацi0 вiд 28 сiчня 2021 року N9 10l",

6. Цiлiдер)t(авноi пслiтики, надосяrнення яких спрямована реаliзацiя бюдr(етноi програми

депЕil

(аз Mi'.cr€ рсrва фiнансiв 
"*","" ^ 

*r*,;]:.;ffi:;
1у редэкцli наказу MнicrepcтBa фнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 2018 рý, М 1209)

ЗАТВЕРДDКЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
наказ управlлlння еколопl та природних ресуров
виконавчого органу КиТвськоi MicbKo1 ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ)

/1/'Ug 
*U 

И" " ууу5,"у byl* * *- 
"

с)

,|

(найменування головного розлорядника коtljгiв мiсцевого бюджету)
418l94з1

Будiвництво об'ектiв житлово-хомунальноrо
rосподаоства

(найменуваьнс бюдхетноl проФами згцно з
Типовою протамною масифir€цiою BlцaTKiB та

кредитування мiсцевого б}одх(еry)



1п

7. Мета бюд{етноi програми
Проведення капiтальних вкладень

8, Завдання бюджетноI проrрами

9. Напрями використаllня бюджетних коштaв

Ne 
'п

Напрями використання бюджетних KourriB Заrальний фонд Спецiальний фонд

1 2 з 4 5

1

Будlвниц]во lнжЕнЕрних мЕрE)( ло l рQммських tsьирлlьнь зQtiи
вlдпочинку "цЕнтрАльнА" з урАхувАнням подАльшого розвитку островА
тр}хднlв у днlпровському рдйонl м, киевд

10 000 000 10 000 000

Будlвництво АртЕзlАнськоl свЕрдловини l\4Алоl продуктивностl зони
вlдпочинку "троещинА, у дЕснянському рАЙонl м киевд 1 600 000 1 600 000

з
Будlвництво ндсосноl стАнцllнА озЕрl вирrlиця тА водопроаоду тЕхнlчноl
води для поливу зЕлЕних нАсАФкЕнь хАркlвськоl площlтд проспЕкту
БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНl

11 938 400 11 9з8 400

Буд]вництво пАрку "lйикlл ьс ькА слоБiдкА" в дн Lп ровському рАионl м киевА 1а2 а40 29з 182 840 29з
Будlвництво пАрку вздовж просп, гЕнЕрАJ]А вАтутlнА l\4lж просп,
ВОЛОДИМИРД [/ДЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ

з7 927 500 37 927 500

6
Будlвництво пАрку культури l вщпочинку,пАрк почАинtr в оБолонському
рАЙонl 7 000 000 7 000 000

7
Будlвництво пожЕжного дЕпо l двох лlсових кордонlв мрницького
лlсопдркового госпомрствАтА пожЕжного дЕпо l Будlвлl вироБничФ
слУ)кБового признАчЕння святошинського лlсопАркового госпомрствА

5 з81 800 5 з81 800

8
рЕконстр},l(цlя l БлАгоустрlи пАрку,володимирськА гlркА" у
шЕвчЕнкlвському рАЙонl м, киевА 2 700 000 2 700 000

9
рЕконструкцlя гlдротЕхнlчних споруд з вlдновлЕнням Екологlчного тА
сАнlтАрно_гlпенlчного стАну р, лиБlдь в м. киевl 2 з00 000 2 з00 000

10
рЕконстр}l(цlя зливостоково| кАнАлlзАцll систЕlчlи озЕр опЕчЕнь в
оБолонському рАЙонl 10 2з0 000 10 2з0 000

N9 з/п Завдання

1

Будlвництво ндсосноl стднцll нд озЕрI вирлиця тд водопроводу тЕхнlчноl води для лоливу зЕлЕних ндсдджЕнь хдркlвськоl площ|тд проспЕкту Бýкднд в
дАрницькому рАЙонl

2 Будlвництво лдрку вздовж просп гЕнЕрдлА BATyTjHA мlж просп володимирд мдяковського тд вул онорЕ дЕ Бдльздкд у дЕсяянському рдЙбп
з рЕконструкцlя l БлАгоустрlЙ пАрку,володимирськА гlркА, у шЕвчЕнкlвському рАЙонl м, кисвА
4 РЕКОНСТРУКЦ я тА БлАгоустрlЙ пАрку "юнlсть, у святошинському рАйонl
5 Будlвництво лАрку культури l вlдпочинку,пАрк почАЙнА" в оБолонському рАЙонl
6 рЕконстри{ц]я тА БлАгоустрlЙ пАрку "орлятко, у солоlv,янському рАЙонl
7 рЕконструкцlя тА БлАгоустрlЙ лАндшАФтного пАрку у солом,янсько[/у рАЙонl [.4 киевА

8
PEкoнcтPУкцязoнИBlдnoчИнкУ"цEHTРAJlЬнA"вчAcтИHlствoPЁнняPEкPEАцlЙHoгoМAPшPyтyзБлAГoУстPoeMnPиffi
днlпровському рАЙонl м. киевА

9
Будlвництво lнжЕнЕрних мЕрЕж до громмських вБирАлЕнь зони вlдпочинку,цЕнтрАльнА, lз врАхувАнням подАльшого розвитку островА трухАнlв у днlпровськоl\,,Iу
рАЙонlм,кисвА

10 рЕконструкцlя очис них споруд ,хАркlвськl, по вул рЕвуцького,40 в дАрницькому рАЙонl м киевА
11 рЕконструкцlя зливостоковоl кАнАл зАцllсистЕми озЕр опЕчЕнь в оБолонському рАЙонl
12 рЕконструкцlя гlдротЕхнlчних споруд з вlдновлЕнням Екологlчного тА сАнlтАрно_гlгiенlчного стАну р, лиБlдь в м киOвl
1з рЕконструкцlя трАнсФормАторноi пlдстАнцli ]з зБlльшЕнням потy)кност| нА ocTPoBl долоБ Ецький

14
Будlвництво пожЕжного дЕпо l двох лlсових кордонlв мрницького лlсопАркового госпомрствА тА пожЕжного дЕпо l Будlвлl вироБничо_служБовогб
признАчЕння святошинського лlсопАркового господАрствА

15 Будlвницт8о пАрку "микlльськА слоБlдкА, в днIпровському рАЙонl м, киевд
16 Будlвництво АртЕзlАнськоi свЕрдловини мАлоi продуктивностl зони вlдпочинку "троещинА, у дЕснянському рАЙонl м киевд

2



11

рЕконструкцязони вlдпочинку ,цЕнтрАльнА , в чАстинl створЕння
рЕкрЕАцlЙного мАршруту з БлАгоустроем прилЕглоI тЕриторli нА
I ружновому островl в днlпровському рАЙонl l\r1, киевА

4з 000 000

12
рЕконструкцlя очисних споруд ,xAPKlBc ькl, по вул. рЕвуцького, 40 в
lцрницькоlиу рАЙонl м, киевА 1] 000 000

1з
рЕконструкцlя тд БлАгоустрlи лАндшАФтного пАрку у солом,янському
рАЙонlм, киевА 14 000 000

14 рЕконструкцlя тА блАгоустрlЙ пАрку,орлятко, у солом,янському рАйонl 5 241 100 5 241 100
15 рЕконструкцlя тА БлАгоустрlй пАрку ,юнlсть" у святошинському рАйонl 5 000 000 5 000 000

16
рЕконструкцlя трАнсФормАторноl пlдстАнцll lз зБlльшЕнняl\л потужностl нА
OCTPOBl ДОЛОБЕЦЬКИЙ

15 000 000

з65 159 093 з65 159 093

10. Перелiк мiсцевих / реriональних проrрам, що виконуються у складi бюджетноI програми

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiональноi проrрами заrальний фонд
1 2 3 4 5
] Комплексна Micbкa цiльова програма екологiчного блаaополуччя Micтa Киева на 2019-2021 роки з65 159 09з з65 159 09з

з65 159 093 з65l59 093

,l1, Результативнi показники бюджетно-rпроrрами

N9 з/п показники Одиниця
Джерело iнформацii Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

,1 2 з 4 5 6 7

1
Будlвництво lнжЕнЕрних мЕрЕж до громмських вБирАлЕнь зони вIдпочинку ,цЕнтрАльнА" з урАхувАнням подАльшого розвитку островА TPyxAHlB у днlпровському рдионI
м. киOвА

] затрат
Загальна хошторисна BapTicтb грн КоtUторисна документацiя 118 78з 261 118 78з 261
Загальна sapтicтb робiт, якi плануються в потоrному перiодi

грн Коtчторисна документафя 10 000 000 10 000 000

в т,ч будiвельнi роботи грн Кошторисна документафя 9 769 600 9 769 600
tsартlсть проектних poolт

грн Кошторисна документаЦя 230 400 2з0 400

в т,ч, в поточному перодl

грн Кошторисна документацiя 2з0 400 2з0 400

2
Доы(ина iнхенерних мерФ{ (каналiзаl]iй них та водопровiдних) км, .ошторисна документаця 15 15
кiлькiсть проектiв од. оцJторисний розраryнок

,1
1

3
середнl витрати на оудlвництво'l км lнженерних мереж

грн Розрахунок 651 з06,67 651 306,67

середнl витрати ча виготовленiя 1 проекrу грн Кошторисний розрахунок 230 400 230 400
4

4з 00о 00о|

11 0оо 00о|

14 0оо оOо|

15 0оо ооо|

г

| Спецiальний фонд J



о6'еrrа вlдс 10,28 10,28

2 Ердлов!+iи мАлоi продуктивностl зони вlдпочинку,тросщинА" у дЕснянському рАионl м.киевдБудвництво д,ртЕзlАнськоi св
1 затрат

загальна хошторисна BapTlcтb грн Розпорядження, кошторисна
1 600 000

т якl плануються в потсr]ном одl. грн Кошторисний розраryнок
,l 600 000 1 600 000

в т ч обсяг видаткiв на будiвельнi роботи грн.
Розпорядження, коцлорисна

1 450 000

в т ч обсяг видаткiв на проектнi роботи грн Кошторисни 150 000 150 000

2
глибина свердловини м Кошторисна документацiя 80 80

кlлькlсть саердловин м Кошторисна документацiя 1 1

од Кошторисвий розраryнок 1
,|

з ефекrивtlостi
грн 1 450 000 1 450 000

видатки на удiвництво 1 м све грн 18 125 1в 125

Hi на виготовлення 1 грн Кошторисний розрахунок 150 000 150 000

4
piBeHb готовностi о6'Екга вlдс 100 100
piBeHb готовносI проекгноl документацii 8lдс Розрахунок 100 100

з Будlвництво ндсосно| стднцll нА озЁрl вирлиця тд водопроводу тЕхнlчно| води для поливу зЕлЕних нАсмжЕнь xAPKlBcbKo| площl тА проспЕкту БАжАнА в мрницькому
1 затрат

загальна кошторисна BapTlcтb грн Кошторисна документацiя 28 502 700 2в 5o2loo
Гагальна вартiстJробiт, якi плануються в поточному перiодl

грн Кошторисна документацiя 1,1 9з8 400

втчбудiвельнiроботи грн Коtлторисна документацiя 11 9з8 400 11 9з8 400

2 продукry
на якiй забезпечуватиметься полив квм 250 000 250 000

з ефекгивностi
середнi витрати на забезпечення лолив] ] I9 !.]9р!f9рil грн 47,75 4,7,75

р вень готовностi об'€кта 100 100

Бу н пАрку,миlсльськА слоБ в провсь oHlM. киевА
1 зат

загальна грн Кошторисна документаФя 500 000 000 500 000 000

Егмьна вар;БТбjт, як, плануються в потФlному перiодi
грн, Кошторисна документаФя 182 840 293

в a.r бявельнt робой грн Кошторисна документацiя 182 840 29з 182 840 29з
2 п родуrry

Кл;7lсгьГЪктЬрекоiструкцiiтабудiвництва,од, од Коцfгорисна документаЦя 1

з
СереднGитратиПа реконструкЦiю та будiвництво 1 об'екry

грн Розрахунок 182 840 29з 182 840 29з

4
FББiБЪтовностl обекта реконструкцii та будaвн|цrва вlдс з6,57 з6,57

5 Б ПАРКУ ВЗДОВЖ росп. гЕнЕрАлА aATyTlHA мlж п ИРА МАЯКОВСЬКОГО ТД ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БМЬЗАКА У ДЕ нянському р I

1 затрат
грн Кошторисна документаЦя 113 269 400 11з 269 400

ЗБгальна варiЕБПобПЭкi плавукjться в пото.lному перiодi
грн Кошгорисна документацiя 37 927 500

1 боо оо0|

1 45о о00|

11 9зs 400|

вlдс

1s2 s40 29з|

1]

з7 927 50о|



в,ч

грн Кошторисна документацiя з7 180 500

грн Кошторисна документацiя 747 000 747 ооо

п2
Кiлькiсть влаштованих дитячих майданчи KiB Кошторисна документаця 1 1

квм i(ошторисна документацiя
кiй заплановано влашryвання зовнlшнього освlтлення Кошторисна документацiя 6 640 6 640

квм Кошторисна документацiя 12 900 1

ллоща на якlи пл провести озеленевня квм Кошторисна документацiя 17 900

i; кв. м Кошторисна документацiя 18 000 18 000

влаштування rоспод кв. м Кошторисна документацiя 51 51

для вiдвiдувачiв квм Кошторисна документацiя 1 000 1 000

квм Кошторисна документацiя 1370 1 з70
iTa вництва

од Кошторисна документаЦя 1

ктивн
витрати на влашryвання

грн. 1679,5 1 679,5

3

середнt витрати на влашryвання грн 2о1

середнi витрати на влаштування 1квм грн 41з

витрати на проведення озеленення кв, м, тер
грн 262

виrрати на лланування

грн 682 96

Розрахунок 52 000HlB ати на будiвни примi грн
витрати на влаштуванвя кв м пар{овки для в

грн Розрахунок 1 200 1 200

яа вл грн Розрахунок

Розрахунок 760 000 760 000грн

iTa грн 747 000 747 000

в
готовност проекгно'i та в сна

Б ни тво пАр льryри l Bl нку "tlАрк нА,во oHl

кошторисна грн к 184 691 184 691 020

6
1

rрн Кошлорисна документафя 142 5з1 з88 142 531 з88ЪJý б-й ЬельнiБботи
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ЗагмьiБЪарПсть робiт якi ллануються в пото]ному перiодi
грн Коцfгорисна документацiя 7 000 000

в.,+ Ъ!дБельнТобйи

грн КоLrrrорисна документацiя 7 000 000

2 п родукry
Тlлоща паиуlза якiй необхiдно здlйснити заходи з благоустрою

квм Кошторисна документаЦя 151 000

3 ёфективностi
СеOФЯя вартlсть вИтрат на 1 кв м площl парку

грн Розраryнок 46,зб

4 якостi
plBeHb готовностl вlдс 7,8 7,8

рвень вЙконання булiвельнйх робi вlдс 5,8 5,8

7
Буд-Бпrцтвб-пбяЕ-жного дЕпо l двох лlсових кордонlв мрницького лlсопАркового господАрствА тА пожЕжного дЕпо l Будlвлl вироБничо-служБового признАчЕння
святошинського лlсопАркового госпомрствА

1 затрат
Загальна кошторисна вартiсlь грн Кошторисна документафя 452 377 59в 452 з77 598
Загальва Bapтicтb робiт, якi плануються в пото,]ному перодl

грн Коцлорисна документаФя 5 з81 800

'чЪй-вельнi 
роботи

грн Коцлорисна документаЦя 5 з81 800

2
встаномення захисlrйх оrорож навколо об'екта м 52о 520
ллоща розчищення територ|l оудlвельного ма квм ,ошториснии розраryнок 900 900
загальна площа планування територll квм Кошторисна документацiя 900 900

з BHocтi
G![Hi витрати навстановлення 1 м,п захrсних огорож грн Кошторисний розрахунок в 229,42 8 229,42
БЕФiiвипрати на планування 1 кв. м, територil

грн Розраryнок 645

Hi грн Кошторисний розраryнок 580 580
якостi
piвeнb готовностi об'еrrа вlдс ,1,76 1,76

8 ПАРКУ "ВОЛОДИМ ирськА гlркА, у шЕвчЕнкlвському рАЙонl м. киевАрЕконструкц|я l БлАгоустрlи
1

загальна а Bapтicтb грн :ошторисна документафя з11 491 456 311 491 456
втчФдiвельнrроботи грн о{цторисна документацiя 288 800 з64 288 800 з64

в т ч, витрати на устаткування та lHBeHTap грн Кочлорисна документаця 4 з64 404 4 з64 404
в. ч, lншl витрати грн Коцлорисна документаЦя 18 326 688 18 з26 688

грн Коцлорисна документаЦя 2 700 000
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'qГудiвельнi 
роботи

грн Кошторисна документацiя 2 282 696

в т ч, витрати на устаткування та lHBeHTap

грн КоL!торисна документафя 219 046

в, ч.

грн Коuлорисна документацiя 198 258

2 продукry
Площа парку, на якlй необхiдно здiйснити заходи з благоустрою

квм Коцторисна документацiя 109 820

з ефёкгивностi
СёF-ня Bapncтb витраit]а 1 кв м ллощi парку

грн Розрахунок 24,59

piвeнb готоаностi об'окта вlдс, 70,428 7о 42в
piBeHb виконання буд вельних робiт вlдс. 70,267 7о,261

9 чних споруд з вlдн ням Екологlчного тА сАнlтАрно_ппенlчного стАну р. лиБ в м. киевl
1 затрат

Загальна кошторйсна Bapтicтb грн Коцrгорисна документацiя 2 2з1 449 900 2 2з1 449 9оо
Загальна Bapтicтb робiт, якi плануються в поточному перiодi

грн Коцлорисна документацiя 2 з00 000

в т,ч будiвельнi роботи грн КоцJгорисна документацiя 2 300 000 2 300 000
2 п родукry

загальна довжина гiдротехнiчних споруд яка буде м КоuJrорисна документацiя 10 165 10 165
з ефективностi

середнiвитрати на розчистку l кв. м.

Розрахунок 226,27

piвeнb готовностi об'6fiа вlдс Розрахунок 1,03 1,0з
10 зливостоково'i кднмlзАц|i систЕми озЕр опЕчЕнь в оБолонському рдионlрЕконструкцlя

,1 затрат
3агальна кошторисна вартiсгь грн Коцлорисна документаtliя 28з 456 000 28з 456 000
Загал;на Bapтicтb робiт, якi плануються в пото.lному перiодi

грн, Кочлорисна документацiя 10 2з0 000

в т,ч будiвельнi роботи грн Кочлорисна документацiя 10 2з0 000 ,|0 2з0 000
2 продукry

{iлькiсть споруд та зливостоку, яку реконструйовано шт Коцлорисна документаФя з з
Йоща розчистки яку необхИно виконати кв, м Коцлорисна документаЦя 1615 1615
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середнi витрати на розrистку 1 кв, м.

грн Розрахунок 6 зз4,37

Hi витрати ва реконструкцiю 1 споруди зливостоку

грн 3 410 000

piвeнb готовностi сб'€кта вlдс 44,1 44,1

11
рЕконструкцlя зони вlдпочинку ,цЕнтрАльнА , в чАстинl створЕння рЕкрЕАцlиного мАршруry з БлАгоустросм прилЕглоl тЕриторll нА трухАновому ocTPoBl в
днlпровськоirу рАЙонl м. киевА

1 затрат
Загальва кошторисна BapTicтb грн Кошторисна документацiя 54а 471 222 548 4/1 222
Загальна Eapтicтb робrт, якi плануються в пот(лному перiодi

грн Кошторисна документацiя 4з 000 000

БТЪуд БЫ ьн Гроботи

Коцлорисна документацiя 42 070 000

Вартrcть лFоектниaГбй

грн Коtцгорисна документацiя 4 494 600 4 494 600

Ъ тч в поточllому перlод|

грн Кошторисна документацiя 9з0 000

2
Площа благоустрою гА, Кошторисна документацiя 19,35 19,35

:оrцrорисна документацiя 1 1

з ефективностi
ГерёДнi витрати на реконструкцlю 1 га

грн, Розрахунок 217416о,21 2 11416о,21

Середн аитрати на виготовлення 1 проскry

грн, 9з0 000

4
piBeHb готовносri об'€кrа вlдс 14,2в 14,2в
plвeнb готовностl проектноl документацll вlдс Розрахунок 92

12 корЕко ,xAPKBcblc, ькому рАйонl м. кибвА
1 заграт

Загальна коцjгорисtlа вартiсгь грн Коtцторисна документацiя 175 190 800 175190 800
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плануються в поточному перlод
грн Коцлорисна документацiя 11 000 000

грн Кошторисна документацiя 1 1 000 000 11 000 000

2
Площа з ови очисних слоруд (за{ритого типу та каскадного типу) квм Коцrгорисна документацiя

витрати на реконструк х слоруд

грн в 716,з2

3

якостi
р в
РЕКОНСТРУ т блАгоустрlи лАндшАФ тног о пАр ку у солом,янсь кому м. кисвА
зат
заrальва грн 16з 86з 900 1 900

1з
1

Кошторисна документацiя 156 86з 000 156 863 000Ъ-i!Гудiвел bHi роботи грн

Кошторисна документафягрн 14 000 000

Еч ГуДiвельнi роботи

2
влаtUтування фонтану Кошторисна документацiя 1 1

24 775 24l/5загальна площа планування квм
з ефективностi

середнlвитрати на вництво фонтану 10 000 000 10 000 000

середнi витрати на планування кв м. територl

грн 161,45

4
piBeHb готовностi об'окта вlдс, з5 з5

в з0,7 7

рЕконструкцlя тА БлАгоустрl пАр лятко, у солом,янсь
зат
Загальна коuлорисна грн 1 771

,l4

1

5 241 1о0
плануються в лотоrlному п

Кошторисна документацiя 5 241 100

ачЪйБёлБйDоботи
грн Кошторисна документацiя 5 241 100 5 241 

'00

2 п
кв. м, КоtrrтЪрисна документацiя 2 200 200
кв. м Кошторисна документаця 7 000 7 000

з
середн витрати на влашryвання

грн Розрахунок 1 786,75 1786,75

Бiеднl витрати на влацгryвання 1 кв м. поливу грн 187,18
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Ко!цrорисна документа(liя 14 о00 000| 14 000 00(грн

грн

,u,.,I

грн,

187 rsI

W

l l e,4l

г-

Г 100 50, ?х

tr



25,2 25,2
iвeнb готовностi об'екrа в

рЕконструкцlя тА БлАгоустрl ку "юн lсть у святошинс

60 656 800грн
грн д 58 575 500 58 57

роботи
, якi плануються в п

5 000 000 5 000 000грн Коt]Jторисна документацiя

15
1

грн КоuJrорисна документа[liя 4 000 000 4 000 000

грн Кошrорисна документафя 2 081 300 2 081 з00

грн Кошторисна документаЦя 1 000 000 1 000 000

п 2 000 2 000
площа на яки план кв, Iv к

но здlйснити заходи з

кв l\,l Кошторисна документацiя 68 000 68 000

1

2

1

середнlвитрати на проведення озеленення кв, м, територll
149,72 149,72грн

з

витрат плоцlп

грн Розржунок 54,42 54,42

грн 000 1 000 000
ати на виготовлення

якостi з
piBeHb в

в

конструкцlя о но п lз зБlльшЕнням Tl нА о

з8 8з5 зlз з8 8з5 31з
загмьна кошторисна Bapтicтb

грн ня кмр, 15
т

4
на в

16
1

грн рiшення , flостанова 113 100 113 100
Bapтicтb проектних робiт

грн. ня кмм 11з 100 11з ,l00

км 4 851 4 851акл 1

2

грн,
гI-
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Коtцторисна

готовностlр

сть реконструйованих

55,2

КоlrJторисна документаця

iTa

внз
l витрати на

1ктп
Серед

10 кв грн

грн
грн 11з 100

86 900
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11з 100
900

ПОГОДЖЕНО:

ОлексанОр ВОЗНИЙ

(iнiцiалиЛнiцiал, прiэвище)

Олексанdр МОРОЗ

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)
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Fйбахунок -
кочлооtlakа документацlя

Начальнuк Управлiння еколоеii mа

прuроанuх pecypciB вuконавчо2о ореану

KuiBcb(oi Mlcbцoi paou (КuiФькоi Micb4o!

О ерх aBqoii аём i н i сmр а цi0

З а сmу пн u к 1upe кmора Деп а рm ам ен mу

фiнансiв вuконавчоео ор2ану Кuiвськоi

Mlcb(oi раdч (Kui^cbRol MlcbKoi dеркавноi
аOмiнiсmрацii) - нача пьнчк управлlння

фiнансiв пранспорпу, зв'язку mа сферч


