
ОБОЛОНСЬКА р а й о н н а  В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№

Про затвердження проекту 
«Будівництво мостового переходу 
з острова Оболонський в напрямку 
вул. Прирічної в Оболонському районі»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміінстрації», 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження 
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію 
районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», 
від 17 грудня 2020 року № 2016 «Про будівництво мостового переходу з 
острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі», 
враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації на 
будівництво ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -  ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» 
від з 1 травня 2021 року № 00-0197/01-21:

1. Затвердити проект «Будівництво мостового переходу з острова 
Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі» з такими 
техніко-економічними показниками:

Показник Одиниця
вимірювання

Кількість

Вид будівництва -  нове будівництво
Вид споруди -  міст (середній)

Довжина моста м 60,86
Ширина моста м 4,50
Ширина проїзду (проходу) моста м 4,0



Площа покриття моста 243,40
Кількість прогонів моста одиниця
Тривалість будівництва МІСЯЦЬ 4,0
Показники річних витрат ресурсів:

електричної енергії тис. кВт год 25,60
Загальна кошторисна вартість 
будівництва в поточних цінах 
станом на 14 травня 2021 року, у 
тому числі:___________________

тис. грн 26358,646

будівельні роботи тис, грн 17396,042
устаткування, меблі, інвентар тис, грн 1613,626
інші витрати тис. грн 7348,978

2. Взяти до відома, що використання коштів на покриття ризику 
учасників будівництва, що передбачені зведеним кошторисним розрахунком 
вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі 
обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки 
ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА 
ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -  ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ».

З. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
Сазанові

Голе конто.
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Кирило ФЕСИК


